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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójm, zastępcy wójta, sekreism gminy, skarbnika gminy, kierownika jei'liwstki
nrganizacyjnej gminy, osobymrządzajqoej i czlonka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osnbywydającej decyzje administmcyjnzw imieniu
wójta '

'A/Mcz/
(miejscowa-ri: (dniu)

UWAGA:
1. Osabnskhdnjicnuświadamia nbnmzsnn j=si dn zgndnego z prawdą, samego i zupchngo wypemiemn

kazdej 1. imbryk
1 Jeżeli posmńlne mbrykinie znnjnin'i w konkremympnypudku mmsovmnia. milczy wpisie „nie db-yczy"
: thn składającanświaduzni: nbnwiąunn jeg umilić przynihmośćwanych sklmików

mujądmwych. dochndćw imbnwi'ąuń do mnjnzkn odrębnego imnjsikn objęugo mniaaam wspólnuścią
mijadmw

A Oświadcunie n.ejąvimwe dotyczymijam w mju izamnie,
Oświadcunie nnjązknwe ubejmuje .nwniezWierlyuLIWSCipieniem

@ w części A oświndcunm zawalu są infamucje jawne, w msc. BW infnmiacj'e mejane dni;/czące msu
zamieszkaniuskiwjneega uśwhdczcuie om miejsu powania memcbnmnsci,

(mmjsoc mundi-i ema, smuowisku |ub funkcja)

pa zapoznaniu się z przepisami nsiswy 2 dniu 2! Sierpnia m7 i. n uwiczzniu prowadzenia dznininnsu
gnspsinezej praz osnby pełniące [im.kcj: publiczne (1 j Dz U z zm r. poz 1393 ze mi. ) mz nazwy 1
dnin i marca 1990 rv (: samorządziegminnym ( „: Dz. u 2 1019 ; paz. sas), zgcdniezan 7/4th «suw
uświadcum, ze pesisdnm wchodzą-:: w skina meizeiiskiej wspólności mnjąiknwcj lub mnwiące mój
majątek odrębny:

[. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzonew waluciepolskiej



II.
1. Domopowiemchm' ”Do
2. Mlesdanieupowimc
3. Gospodarstwo rolne: rudzaj gospddumwa:

z [ego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubicglym dochdd w wysokoscl.

IV.
Pnsiadam akcje w spółkach handlowych _ nalezy podać liczbę ] emilema akcji: .

akcje le muwią pakiet większy niż 10% akqi w spółce.

z legł: tylulu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokośq.
V.
Nabyłem(am) (nabyłmói małżonek. z wyłączeniem mienia przynaleźnegodojego majątku
odrębnego)od Skarbu Państwa, mnej państwowej osoby prawnej ednnsłek samo-zm
zemdnulncgd, ich związków.knmnnnlnej osoby prawnej lub związku lnemnnliwłnegd następującemienie, które podlegało zbyciu w drodze pnemrgu , nalezy pedne opis mienia i dni; nabycia, odkogo . . . .



VI.
]. Prowadzę dzialalność gospodamząm (nalczypodać ramię pmwną i pludmint dzialalności

* osobiscie .

› wspólnie z innymi usubann ›

z lege lytulu osiągnąłem(ęłam) w mlm ubleglym przychód i dochód w wymkcsc

27 Zamędzam dzialalnosclągnspodarczą lub jeslcm pmdslawicięlem. pelnomccmldcmwklej
działali-leś (należypodać fonnc prawną i pmdmlol działalności):
› osobiścl

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubległym dochód w wysokośc

vu.
l„ w walkach handlowych(nima, siedziba spisali

jestzm czlonkiem zarządu (od kiedy) .

jeslcm członkiem ady nadzorczej (od kiedy

jestem czlonkiemkarm rewizyjnej (od kiedy)

jestem czlonkiemzarządu (od kiedy)

jcsicni czlonkiem rady nadzorczejm (od kiedy):

jeSIem czlonluemkccni cwizyjncj (cd hicd

z lego tytulu osiągnąlcm(ęłam)w roku ubiegm-n dochód w wysokości



:, w fundzciaoh prowadzącychdzialalnośćgnspodarczą:

i jeslem członkiem rady nadzozczej (od kicdy)

jemu. czlonkiem komis icwizyjncj (od kiedy)

z tagu iyiuiu osiągnąłem(ęłam)w roku ubicgiym dochód w wysokoś

vm. Inne dochody ociągunc z iyuiiu zatrudnienia lub mne] dzizinmośoi zarobkowej lub zajęć, z

podanicm kwot uzyskiwanychz knżdcgo tytułu: .

.i/ z @ Maite @(mrrr ›y 6%

DL Skladniki mienia ruchomegoo mności powyzci 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mcchmucmych„niczy oooho' markę, incdci i rok produkcji)'

X. Zobowiązaniapicuięzno o waności powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte iqedyiyi
pożycńd omwarunki, na jakich miały udzielone [wobeckogo,w związkuzjukim zdal-mniam. w

jakiej wysokości .

£ DY*


