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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastepcy wt'ijta. sekretarza gminy, skarbnikii gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ozionka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydojąeej decyzje administracyjne w imieniu
wójta '”

ślina—.a: . %? 0.4 %?qu
( jscuwość)

'
zdnia)

uwam:
I. Osnba skiadojoea oswiadczenie obowiązani jest do zgodnego z prawdą sitrtnncgo i ziipeinego wypetntenio

kazdej z rubryk.
z iezeii pnsuzególnenibryki itie majdujg w konkretnym ptzypodkii zastosowania. nniczy wpisie „nie dotyczy
3 Osoba skiadojooo oswiadczenie Dbuwixmuajcsl okreslic przynaleuwść posziezegoinyoiiskisdnikow

mająikowyob, dochnduw i mbowlązań do mnjąikii ndręhuegn i majątku objetego mnimoską wspolnosein
mijąikooą

4 Oświadczenie ninjątkowe dolyczy majątku w kraju i u gn
oswiadczenie majątkowe obejiouje towiiiez W] zyteiiioiei pien

o w części A os'wmdezenio uwm są informacj awoe, w :Zęscl B m$ informacje niejawne dotyczące odteiii
zamieszkania skindoyaeego oswmdozenie otoz miejsca polozęma niemcbomosei

CZĘŚC A

disk lf! »

i ojsoo Zawdmemn. stanowisko iiitt funkcjii)

po zopoznonio się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia m7 r o ogtoniezeoiu prowadzenia dziobiinos'ei

gospodarczej przez osoby peiniące funkcje pubiiezne (tj Dz. uo z 2017 r. poz. im ze zm joi-az ustawy 7

doin :; mateo 1990 t o samorządzie gminnym ( I j Dz us z zew i poz, 506). zgodnie z art 24h tej osiowy
os'wmdozum ze posiadam wchodząec w sktiid moizedskiej wspólnoŚCI majątkowej lub slancwlącc moj

majątek odrębny

1. Zasoby pieniężne:
, środki pieniężne zgromadzonew walucie polskiej: .

, srodki pienieziie zgromadzone w waiuoie obcej.
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~ papiery wartościowe
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[. Dumopowiemchni: „ni/.,
:. Mieszkanieopowierzchn
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospudarstwn:

O ang:..w. .,„! „(.Ma/„ww.
z tego lytułu osiągna m(ęlam) w roku

ubiegły?pw

tytuł prawn .

powierzeiinia:quYA/na

akcje le smnuwią pakiet wiekszy niz 10% akcjl w spólc

z tego lylułu osiągnaiemięiam) w mku ubiegłym docndd w wysokości
v.
Nabyłem(am) (nabyi mój ninimnek, z wyłączeniemmienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Pańslwa, innej państwowej osoby prawnej, jednmslck samorządu
ierywriainego. ich zwiazkow. komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolivalnegunasienujacemienie, klm: pediegaio zbyciu w drodze przetargu › nalezy oodae' opis mienia i datę nabycia od
kogo:



VI.
i. Piowndze dzialalność gospodarczą[2] (nalezy pc_dmć foniie prawni i przedruki! dzinlilnos'ci)

44.4. &. dały/c.
, osobiśmc .

- wspólnie z innymi osobami
z lego iynilii osiągnąłem(ęłam) w roku iihioglyin przychód i dochod w wysokośc

2. Znizodznm działalnością gospodarczą liih j iem przedslawicielem, pełnomocnikiem naklej
dzialolno: ' (należy podać formę pmwną I przedmiol dzialalnosc

, osobiscie.. „

, wspólnie z innymi usobamx

z lego iyiiilii osiągnolemęlnmlw roku ubiegłym dochod w wysokosc

VII.
i. w spolknchhandlowych (nizwn, siedzihn spólkl)'

_iesiem czlonkiem Zanędu (od kiedy

jesism czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy :

_iosicin członkiem knmisjl rewi «mej [od kiedy

z lego lyiiiiii osmgnqlem(ęla|n) w roku ubiegłym dochod w wysokosc—

Z. W spóldzielniac '

, _iesiem członkiem zarządu (od hiedyy

, _iosicm czlonkiem rady nadzorczejW (od kiedy)

, icsiemczlonkiemkomisiiiewiojneiiod dy)

z lego iynilii osiągnąłem(ęłam) w iokii iihieglym dochod w wysokoścl.



. w fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

jeslem członkiem zarządu (ad kiedy)

jEstem czlonkiem rxdy nadzorem; (od kiedy

jestem czlunkkm komisj! rewizyjnej (od kiedy

z lega iyrnm osrągnqiemginrn) w roku ubiegiym dochód w wysokuści.

Vul. Inne dochody osiągane z Iymlu zalmdnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu

IX. składni i mienia ruchomego o wanośoi powyzej 10 000 zlotych (w przypndku pojazdow
nrechnn' znyeh należy podać rnnrke, model i rok prndukcji): . ..

x. Zobowiązania pieniężne o wanos'ci powyżej [0 000 zioiyein w tym zaciągnięte kredyty i

pożycńd oraz warunki, na inkieh mswly udzielone (wobec kogo, w związku zjakim zdarzeniem.w
jakiej wysokości):


