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zastępcy wójta, sekretarza gminn skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjneJ gminy,
osoby zarządzaJące| i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzjłl administracyjne w imieniu wójtal
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Uwaga:

1. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnlenia
każdej z

rubryk,

l

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w'konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisaĆ ,.nle dotvczt''.
3. gsoba skladaiąra oświadczenie obowlązana .ie§t określić przynależnośćpovczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnoŚcią
majątkową.

4, Oświadczenie majątkowe dotyczy maJątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierrytelności pieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz mieJsca polożenia nieruchomości.
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Ja, niżej podpisany(a)
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(mlejsce zatrudnlenia, stanowirko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia t997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoŚci
gospodarczej przez osoby pełniiice funkcje publiczne (Dz. U. z 2at7 r. poz. 1393) oraz ustaw! z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2077 r, poz. t875|, zgodnie z art. 24h tej ustawY
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład malżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny;
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środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:
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wartości:

rodzaj zabudowy;
tytul prawny:
Z

tego tytułu

w roku ubieglym przychód /dochód w wysokości;

tytuł prawny:

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udzialów;

udzialy te stanowią pakiet większy niżta% udzialów w spólce:
Z tego

tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wl
,,AY.v.u..,,...,,.,

lV.
Posiadam akcje w spólkach handtowych

-

należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większv niż10% akcjiw
Z tego tytułu

sPÓłce:

osiągnąłem{ęlam)w roku ubieglym dochód

l ^Ł^ ,-ą/
w wysokościl
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Ą| u
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jego majątku odrębnego)
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wylączeniem mienia pnynależnego do

jednostek samorządu terytorialnego, ich
od 5karbu Państwa, inneJ państwowej osoby prawnej,
Kóre podlegało
związków, komunalnej oroty'p,"*nej luń związ[u metropolitalneBo następujące mienie,
zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
.,.....,....."" ",;:"

Vl.

"

""""""ł"" u,

i]

...tr.U,qt"o'
t. prowadzę dzialalnośćgospodarcząI (należy podać formę prawną i pnedmiot dzialalnoŚci):
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z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym pzychód i dochód w wysokości:
2,Zarządzamdziałatnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzialalnoŚci
(należy podać formę prewną i przedmiot działalności):
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- jestem członkiem zarządu {od kiedy}:
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem cztonkiem komisJi rewizyjnej (od kiedy):

rl
|r
|\d

....,
Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach:

-jestem członkiern zarządu (od kiedy):

- jestem członkiĘm komisji rewizyjnej (od kiedy}:
Z tego
3.

tytułu osiągnąlem(ęłarn) w roku ubległym dochód w wysokości:,.......,.

W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem

członkiem rady nadzorczej (od

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:
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Z tego

tytułu osiągnąłem(ęłam) w rc,ku ubiegłym dochód w wysokości:.._...,il+.u.,,....Q,l-k:,,,,:^,/"""
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z
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lub zajęĆ, Podaniem
kwot uzysl(iwanych z każdego tytułu:

lx.

pojazdów mechanicznych
Składnlki mienia ruchomego o wartości:powyżej 10 000 złotych (w przypadku
należy podać markę, model i rok produkcji): ..,......,....,."
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kredyĘ i pożyczki oraz
zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 zlotych, w tym zaciągnięte
z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): """
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku
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Powyźsze oświadczenie skladam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawlenia wolnoścl.
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Niewlaściwe skreślió.
Nle dotyczy działalnościwytwórczej rnl rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w i'ormle
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

