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OSWIADCZEN|E MAJĄTKOWE
wóJta, zastępcy wójta, sekretana gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnei gminy,
oraz osobyWydającej
osoby zarządrająceJ i czlonkaorga:fiffi,*3§i-:iT_T:,;T:i,prawną
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Uwaga:
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do rgodnego z prawdą,starannego i zupelnego wypelnienia
każclej z rubryk.
2. Jeżeli posrcrególne rubryki nie znajdu|ą w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotvczy''.

3. o§oba skladająca oświadczenie obowlązana jest okr€ślić przynaleźnośćposzczególnych skladników
maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnoŚcią
ma|ątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyrry majątku w kraju

iza granicą.

5. Oświadczenie majątkowe obejrnuje również wierzytelności pieniężne.
5.

są lnformacie jawne, w części 8 raślnformacje niejawne doĘcrące adresu
zamieszkania składaiącego ośwladczenle oraz mieJsca polożenia nieruchomości.

W części A oświadczenia zawań€
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lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami.u§tawy z dnia 21 si€rpnia t997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziala|ności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne {Dz. U. z 2O77 r. paz. 1393) oraż ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U,z ZO17 r. poz. 1875}, zgodnie z aft. ż4h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:
- środki
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pkt 2 rozporzildzcnia, o którynr molva w odnośniku 3.
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Dziennik ustaiv
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2. Mieszl<anie o powienchni:
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Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa;

3.

powierzchnia;

rodzaj zabudowtl .....,. l.......,,.,......,.,. Ąe*
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w rol<u ubieglym
4. lnne nieruchomości:
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powierzchnia:
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dochód w wysokości;
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tego tytułu osiągnąłem(Ęłam)w roku ubiegłym dochód w

wysokości:
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niż 1O% akcji w spółce:

akcje te stanowią
,...............
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Ętułuosiągnąłem(

ubieglym dochód w wysokości: ,,...

V.
jego majątku odrębnego)
Nabyłem(am} {nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do
od Skarbu państwa,

innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,

ich

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które Podlegato
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
zbyciu w drodze przetarBu *
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z innymi osobami

""""",T""""",

tego Ętułu osiągnąłem(ęlam) w roku
ubiegłym

{należy podać formę prawną i praedmiot

- wspólnie
Z

z innymi osobami ,,......

tego §fiułu osiągnąłem(ęlam) w roku ublegtym
dochód

Vll.
1, W spółkach handlowych (nazwa,
siedziba spótki):

-jestem członkiem zarządu

{od kiedy}:

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisjirewizyjnej
Z

{od kiedy);

tego t]/tułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym
dochód w wysokości:

-jestem członkiem zarządu

{od

-jestem członkiem rady nadzorczej3

(oO kiedy}:

- jestem członkiem komisjirewizyjnej {od kiedy);
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłarn} w roku ubległym
dochód w wysokoścl: ..,...1\

3. W fundacjach prowadzących dzialalność
gospodr..zą,

-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy};
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Z tego
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Mułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód

w wysokościr ft,ĄŁ.

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu

Składniki mienia ruchome8o o wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku po.iazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok

x,
Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 O00 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
ielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...,..

Powyisze oŚwiadczenie skladam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawlenia woiności.
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Niewlaściwe skreślić.

Nie dotyczy dżalalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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