
Mid
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wój'a, zastępcyWólm@skarbnika gminy, kierownika jcdnosiki
organizacyjnej gm ny. oso y zanądzi ącej i czionka organu Za:-lądującego

gminną osobi, prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta "

' 'i i , „

ana]% 10 w ww
(_) imejsccwosci (iii...)

UWAGA:
1 Osoba skiaiinjnoi (świadczenie obnwiąmna jesi do zgodnegn z prawdą~ smnncgo i zupehmgu wypełnienia

kazdej 1 mbryk
: Jezeli posmcgoinc rubryki nic znajdują w konkmmym plzypadku miowwmia. nsiczy wpisac „nie doiycz
] Osoba skiadająca OŚWia/chcm:nbowiązanaj'esr niaesiic plzynalezunść posuzcgdinyobskladnńiów

majaikowycri.dochodów i nibowispan do niajaiimOdrębnegu I majaiko objęlego mnizanski.wspdinoscia
„anikowo

4 oswmdczenie innjaikowe dosyczy mająiku w kmjui za granica
5 oswiadczenie inajaskowe obejmuje ibwnm Wici-zyicinosci pienięznc
o w części A oświadczenia zawan: są infonnacjejawnc, w części a zns infozmacje niejawne dotycz—sca adresu

zamieszkania skladająpęgn osWiadczenieom miejsc-o poiozania niemonomosci.

in, niw podpisany(a).„W
umdznny(a). 1.9.0]:

lii/oai. Mai/ii ”.

(imiona i nav/jaki)omz nazw ko rodowe)

„ .....Qi

(micjsoę zsimdnicni siniiowisko iiib funkcja)

po zapoznaniu się z przeplsaml nsisiwy z dnia 21 sierpnia mm i. o oganicuniu prowadzania dziaiaiiios'ci

gmpodnrcuj pizez osoby pcmiaoe funkcje pnbiicziic (Lj. Dz. u. z 2017 i. poz 1393 no zm. ) oiaz nsmny z
dnio :; marca 1990 r„ o samorzndzie gminnym ( „: Dz. u› z 2019 r poz. 506), zgodnie z on mi icj uslawy
n› indcznni, ze posiadnm wchudzącc w skład maizeiisiciej wspólności majątknwcj |nb sianowiacc mój

majamk odrębny:

I. Zasoby pieni żne:
, środki pienięzue zgmmadzone w walucie polsklei'

- środki pieniężne zgmmadznnc w woiiioie obcej

@pTgyrr/b @ 5. O”, &Jif'l/



* papiery wanościowe:

u.
1. Domupowierzclmi: JIM.
Z. Mieszkanieopuwierzchm. "'
3. Gospodnxsrwominc mdzaj gospoda:

@@

udzmy lc slanovwą pakietWiększy niż 10% udzxałów w spole

z mego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wys

Posiadam akcje w spółkach handlowych . nalezy podać 'czbę i emilenla akcji: „MMM

akcie I: stanowią pakiet większy m 10% akqi w spolce: Luk. 4%

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku nbicgiym dochód w wysokosc . .MQMWVV.
Nnbyicm<nm> (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia paynsiczncgo do jegn mamuni
odrębnego) od Skarbu Pansm innej państwowej osoby prawnej. jednoslck samonądu
wrywńalnego, ich związków. komunalnej osoby prawan lub związku metropoli'alnego nssięoujocc
inicnic, klóre podlegało zbyciu w dmdzc nmmgu* nsiszy podsc' opismimia i datę nabycia. od
kug _ .



VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą”! (należy podać nnę pmwną . prudmietdzialalności).

- osobiście. M'MŚĘM
* wspólniczinnymiom i .„Magią; ..
z Ingo tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym p hód i dochód w wysnkuśc „WWW/4
z. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jcstem przedstawic lem, pełnomocnikiem 'akiej
dzialalności(„w podać [ mw prawną . pnedmim dzxalaluuścx):

- osobiście..Mt.

VII.
l.Wspólkxchhandlowychmuwa,sledzubaspólkx) ,(AMZ %9410



. w mndacjach prowadzących dz'mhlnośc' gospodarczą: ..M .de/Ir?

ku «510212qu

wwwiśuWW
mi,

IX. Składniki mienia ruchomego owamści powyż 10 000 złotych (w przyvadku pojmdów
mechuicmych nalezy pndmć markę. model i

vĘodukcji):i.W

& Zobowiązania pieniężne o waności powyzej 10 000 zlmych, w tym zaciągnięw kredylyi
pozyczki umz war-niki. na jakich miały udzielone (wubec kogo, w związku z jakim zda-mieni, w
jaki wysokości)


