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wóila"zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego

decyzje administracyjne w imieniu

(miejscowość)

1. Osoba składająca oświadczenie obowi7ana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypehienia
AGA:

CZĘŚC A

każńej zrubryk.
2. Jeinl{poszszpgólne rubryki nie zrajdują w konkretrym przypadku zastosowaniarnalezy wPisaĆ .-nie doĘvqry".

1'. ó;o6f-;ń;ńją* 'os*iua"".oi" 
-Ń",iąro"u 

:uł Ónóstie :przynaleiność.'poszczególnYch składników

majątkowych,"dochodów i zobońązań db majątt<u odręĘego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnoŚcią

majątkową,
4. OSwiadczenie majątkowe doĘczy majątku w laajaiza sanicą,
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6, W części A oświadczeni u rui*ń 
"ąinformacje 

jJwne, w części B_ zaś informacje niejawne doĘcące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

urodzony(a)

(miejsce zatudnienią stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ytaw1 z:, 

_dnia21 
sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalnośoi

gospodarczej p.""" o.oby pefoiiące fuŃoje publiozre (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca t990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz, 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wcho{ące w skład małżeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne 2 -
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .....ł4p a.Q.U.
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środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
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III.
Posiadam ldztaĘ w spółkach handlowych - naleĘ podaó liczbę i emitenta udziałów:

..tl.*L...q
udzia}y te stanowią pakiet większy ńż I0% udziałów w spółce:

.rr*.Ł..;

Ztegotyrułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg§m dochód w wysokości:

tV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

&Ą

y

tW lJ

akcje te stanowią pakiet większy ńż 10% akcji w spółce .lrl"v..

ztego$ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem(am) (nabył mój mńżonek, z wyłączeńem mienia prrynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu pństwą innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zlńf,<ów,komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego nastęPujące

mienie, które podlegało zbyciu w drodze ptzetargl - nakeĘ podaó oPis mienia idatę nabYcia,

od kogo:...
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vI.

osobiście .........,.
łń.wspólnie z innymi osobami

Z tego §,tułu o siągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm ptzychód i dochód w wysokości:.

2. Zarządzan dzińatnością gospod arcząlub jestem przedstawicielem,

działalności (naleĘ podaóformę prawną i przedmiot działalności): {ał.ęł....

taki9;c
osobiścię..

wspólnie z innymi osobami l|P<-{..........

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ", "lk,Ł

et

vII.
1 . W spółkach handlowy ch (nazvła,siedziba spółki):

jestem członkiem zarządll (od kiedy):

jestem członkiem rudy nadzorczej 1od kiledy):.

lvLŁę--
{. . t . . . . . ...

^/

l

ą
..kę,

....{l/!,,].v. 4
jestem członkiem komisji rewizyjnej (o!

Ztegotńlłu osiągnąłem(ęłarr) w roku ubi!

l kiedy): kk. łn\-y
gĘm dochód wwysokości:

/}.\e

2. W spółdzielniach:
M9,
.{Wl,.jestem człoŃięm zarządu(od kiedy): ,

\/jestem członkiem rńy nadzorczej9l kiedy)

......t..tr.. ł.&ł""""l,
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3. W fundacj ach prowad zący chdziałalnośó gospodarcz ą:,,,, .AtWł,.
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Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku



jestem członkiem zarządu (od kiedy): .Ąlr\,,
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jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ą;:ą
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VIII.
Inne dochody osiągane z §rtułu zatrudnienia
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1ń innej działalności zarobkowej lub zajęć,
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Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

marke. model i rok;xG* SILJ"",|,

990.

x. ,_

Zobovńęania pieniężne o wartości powyzej 10 000 ńoĘch, w tym zaciągńęte kredYtY i PoĘczki
oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w młiązku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokości):

M
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CZĘSC B

Powyzsze oświadczenie składarr świadomy(a),iżnapodstawie art.233 § 1 Kodeksu kantego za

podanie nieprawdy lub' zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

l1Su,,o,J
(miejscowość, data) (podpis)

izi Ni. doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zalaesie produkcji 1g§linnęj i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego. '1

[3] Nie doĘczy rud, nańtcrychspółdzielni miesz,kaniowych

ł U'r"rra,
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