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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójia, następcy wójta, sekretarza gminy, skarb ika gmi y. kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby Zarządzającej i ezionka organu zai—zadznjącego

gminna osoba prawna oraz osoby wydajqęelj decyzje administracyjne w imienin
wójla '

?,UZI.” [? iar/imei

UWAGA:
1 Osoba skiadajoca oświadczęm: ooowmzanajesi do zgiiunego 1 pianino, siirannego i ziipeinego wypeinienia

kazdej z rubryk.
z iezeii poszezegoine rubryki nie majdują w konkreuiym przypadku uwag-wania, nniezy wpisie „nie doryczyr:
: Osoba skindojqca vświadczenm ubowiąmuajestcknślić przynaieznośe posmcgnluych skiadnikow

majądrowyen, doeiioddw i zobowiązali do innjoikii udrębnego I maj'qlku objeiego maizeazkn wspolnośeią
inajiiikowa

A Oświadczenie mnjiiikowedoryezy inajaikiiw kraju iza gam
Ośwwlcnnm majątkowe Obejmuje rowniez wierzyieiności pieniężna

@ w części A uświadcmmu zawane sa infurmacye jawne, w części B aś informacje niejawne doryezaoe adresu
zamieszkania skiadajiicego Oświadczzmc izi-az miqscn polo)]:nla nieruchomości

(mizjstz zarodnie a ›oinowoioi ino funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami osizwy z dnia 21 sierpnia |997 r o ograniczeniu prowadzenia dziaiainości

gospndnrczej przez osoby peiniace funkcje publiczne (tj Dz u z 2017 r. poz. 1393 ze zm. 7 ornz uslnwy :
dnia i; marca 1990 r. o snmorzjdzie gminnym ( i.j. Dz. u z 2019 r. poz 506), zgodnie : an. mi iej uSlaWy

oświadczam 7e pmiadxm wchodzące w skład marzenskiej wspńln sei mzjnikowej lub sranowojee maj
majo-ck odrębny:

, środki pieniężnezgioinadzonewwainoieobcej:JM 4/1:ij
39001 WUŚ
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papiery wanaściowc. .

. Mieszkanie 0 powierzchni . m2, 0 war,!os'b /

. Gospodarstwo rolne: rnduj gnspodalslwa: .WWM?

Nabyłemum) (nabył mój mxłzunek : wyłączeniem micnia przynależnego du jego majątku
odrębnego) od Skarbu Psr'rsrwa, innej państwowej oscby prawnej, jednostek samorządu
reryrorislnegn. ich zwiądcńw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego nasrepnjące
nnenie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy padać opis mienia i datę nabycia. od
kog



VI.
1. Prowadzę dzialalność

D;;MCZĘM
(nalezy podać formę pmwną . prudmlot dziaóulnośc', 830 › [

2 Zarządzam działalno ią gospodarczą lub jeslem przedstawicielem, pelnomocnikxem takiej
i prz/admin)! dzialalnościdzialalności (nalezy pudnc fanuęfraw

Vu.
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. w fundacjach prowadzących dzialalność gospodarczą: .;«e „.

z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku nbiegiym dochód w wysokości

vm. Inne duchudy osiągane z tytułumdnienia lub inne' dzialalności urobkuwej lub zajęc, e
podaniem kwot uz skiwanych zkazdego dacii/fd dZ/f

, /

lx. Składniki mienia ruchomego @ waności powyzej 10 000 ;ioty h (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): 7:14”.. 0

X. anowiązaniapieniężne o wartosci powyżej m 000 złotych, w cym zaciągnięte kredyly :
pozyczki omz wnmnki, najnkiei. zostały udzielone (wobec kogo, w związku zjnkim marzeniem, w
jak wysokości)


