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oŚWlADczENl E MAJĄTKoWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzjr: administracyjne w amieniu wójta1
..,Mszozonów.
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1. osoba skladająca oświadczenieobowiązana iest do zgodnego z prawdą, §tarannego i zupelnego wypetnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszcrególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,.nie dotvczt'',

3. Osoba skladająca oświadczenie obowlązana jest określićprzynależnośćposzczególnych 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 wierzytelności pieniĘżne.
6, W częściA oświadczenia zawart€ są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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{mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawyz dnia 21 slerpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2077 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnla
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U, z ZO17 r, poz. 1875l, zgodnie z art, 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sldad małżeńskiej wspólności majątkowej lub s'-r-ii,i,!-^ n'i
majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne;
* środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .,.l80.tys.zł..,.
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środki pieniężne zgromadzone w walucie obcejl ,,.,..,..,,.,......|j9.9,9lY.91Y
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2. Mieszkanie o powierzchni: 32,90,...,.,,, m2, o lvartości:125.§50,.zŁ,,.,
3.

Gospodarstwo rolne:
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nie dotyczy
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.

.,,,.....nie,dotY,ozY"",
tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym przychód i dochód w wYsokoŚci:

o lva rtośc i : .,....,.,.....,..,..7.1, §99.1l
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Posiadam udziały w spólkach handlowych
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należy podać liczbę l emitenta udzialów;

nie dotyczy
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tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: "" ""iiió,óóivó""

Z

akcje te sianorvią pakiet większy niżl0% akcji w spółce:
Z

iegc tvtułu oslągnąłem{ęlam}w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,...,,...,.,...,,.,llię"9,ęlYęłY""""

Nabvlem(am) (nabył mój małżonek,z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od 5karbu Państwa, innej państworłej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
związków, komunalnej oroty pr.*nej lub zrviązku metropolitalnego na5tępujące mienie, które Podlegało
zbyciu w drodze przetargu _ należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

ich

nie dotyczy

Vl.
1.

prowadzę działalnośćgospodarcząr {należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚci):
"""" """"",l1ld dolycży-

-Dzicnnik

-

1-1st:rrv

- Wspólnie

z

innymi osobami

_

l:,oz,.

,,,.....,...,ti.9.9.oy9_'y.

d; i;;;i;;;;;;,,"-i;;;;i; ;il ;;;;ń

.

1C}

;;ffiil;il

*;;;;;;;,, liąiłxił, , ,,.. ,,

2.Zarządzam działatnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej dzialalnoŚci
{należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotvczv
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tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .,...,...-,.,,.1:.9.?lY9,1Y...........,..,.....,,,,,
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1, W społkach handIowych (nazwa, siedziba

- jestem czlonkiem zarządu

(oc]

spótki):.. .... .l]9.9._'.tr:a.Y,.....,...,.....

kiecly):

,.:.i:.9.9lf.lY

- jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy): ...., ,.,,.li9.9:Y9lY....,.........,
- jestem czlon]<iem komisJirewizyjnej (od
Z

2. W

kiedy}:,..,.,,.,,,,.,..li:,9.".tY.::Y,,.,..,...,..

tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: ...,..,...,.l]:.9.?lY,T.I

spółdzielniachl

nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy}:

,.,...,,,,li:,99]y:ay.

- jestem członl<lem komisji rewizyjnej (od kiedy);

...,,,,.,.,.lj9,9,9Y:,1|..,,,,.,....,,.,.

Z tego tytutu osiągnąlem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoltości:

3. W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą;

-,jestem członkiem zarządu (od kiedy):

...

nie dotyczy

nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}:,,,...,,,,.?j:,9:1Y=Y,,.,,,,,....,....
- jestem członkiern komisji rewizyjnej (od kiedy};
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nie dotyczy
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tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód
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Vlll,
lub zajęc, z Podaniem
lnne dochodv osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoŚci zarobkowej
kwot uzysl<iwanych z każdego tytulu: ,,,,,,.,..

lx.
pojazdów mechanicznych
Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10 O00 złotych (w przypadku
nateży podać markę, model i rok produkcji); ..............""
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i pożyczki oraz
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zlotych, w tym zaciągniqte kredyty
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Powyższe oświadczenie skladam świadomy(a},iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woJności.

23.04.2019
(miejscowość, data}
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Niewlaściwe sl<reśtić,

Nie dotyczy działalnościwytwórczej rłl rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzęcej, w formie
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
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