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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarzad: jącej i cztonka organu zarządzającego

gminną osoba prawna oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójtam

„4% za. „39 w ma
LHA/AGA:

i Osoba sktedajacs os'wtndczeiiie obowiązana wsl do zgodnego z prawdą, siarannego I mpemego wypeinienia
kazdej z mbryk

2„ iczeir wymagalne rubryki nie znajdujn w konkretnym przynadkn mslosnwania, naiezy wpisac „nie dotyczy"
3 Osoba akindsjącnrnwmdozenie oboaiązanajesr określi: pr/ymjc/imśc poszczególnych skiadmkdw

mąjw'kawych. dochodon imbnwmznn do majaki! odrebnego i majątku objerego maizen'skn wspoinnscis
inzjnrkowa.

A oswiadczenie mająlknwe umyc,» ljwjulklj „ broni i zngioincn
ogniaoezeiiie mająlkowe Dbejmujc rnnmcz wirinlehlosnmeinem:

o w części Aoświadczęnia zam-ne sx innrririaejtynane n częsci Rm informacja niejlwne doryczaceaumo
zamieszkaniuskiadnjaeego nswmdcmnw „rs, inie-„.i noiozemn jueHlChomuŚCj
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Muywaw. „Of/Edka 7' ( t/QTIQS

„5/1Ja, nizcj podpisanyta), .

(imejsee znlrudmcnm «miumiku ino funkcja]

po zapoznaniu sie 7 przepisami ustawy z dnia zi sierpnie iem r „ ogmlucuniu pruwadnania dzraisinos'ei

gospodarczej przez osoby peinrące fnnkeie jmb nic tu. |); i: z zm r poz. i393 ze zm. ; oraz ustawy 7

dnia 3 marca iwo r o samorządzie gm.-inym r i j Dz u z mig r poz 506). zgodnie z art mi tej ustawy
oswmdczam. ze posiadam wclioduce w skimi m.rizeiiskrej wśpńlnoścl majątkowej lub sianowiącc moj

mnjąrck odrębny

[.Za-soby pieniężne: źókó „109 0925,
. środki pienięzne zgromadzone w wnioere „niskie,

, srodkipieniężnezgrornadzonennaineieobccj .W 9/



na kwotę.
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~1. Dum opowierzchni: . OWW prawny" 45/79!”M””?

2. Mieszkanie 0 pnwwelzchm. › _. . ly! !prawn; Gospodarstwo rolne zaj gospodarstwa «Wa hm %f
/0› 41 5 Me.

akcj: (e slanowią pakiet większy niż 104, akcj] w spokce„

z lega «ymm osmyxąlcm(ęłam) w roku ubiegłym duchod »» wysokoś
v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wymmmem mienlu pmnaleznego do jego ma_yątku
udrębnego) od Skarbu Pańslwa, inncj pańslwowqi osoby prawnej, jednnslck samorządu
wrytorialnegm ich związków, komunalnej osoby prawne; lub związku mclropołimlncgo następujące
mienie, którę podlegała zbyciu w drodze metargu* należy podać opismima i dal; nabycia od
kogo: „zł? 09%?”



VI.
1 Prowadzę dzialalność gospodarcquw

* osobiście
* wspólnie : innym. osobami .

z lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubveglym przychód . duchod w wysokoścu

z Zarządzam działalnością gospcdarczą mb Jestem przedalawyuclcm pełnomucn icmlakiej
dzialalu ' (nalezy podać formę prawną . przedmlulwaga:.)lg
* osobiśme '

<?”(76W
* wspólnie z Innymi osobam „

z tego lylułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym%:; w wysokościale %
VII.
[. W spółkach handluwych (nuova. slcdnha spaw



, jcswm członkiem zarządu (od kledy)'

, jesbem członkiem rady nadzorczej (od kiedy).

vm. Inne dochody osiągane 7 lymłu ?atmdniema lub innej dualalnoścx zarobknwcj lub zajęć, z
po 'em kwol uzyskj nych z każdego lylułu. .7?" „ 239% MW

mienia ruchomego o wanes'ci powyzej 10 mm Zlatych (w pr7ypadku wjazdów
unnechamcznych„may podac” markę model i mk pmdukcj

”57. ”muza ›
932.

X. Zobowiązania pieniężne & wanos'ci powyzq 10 000 zlolych, w lym zaciągmęle kredyly i
pożyczki umzwnuki. na jakich mslaly ud/jclone wobec kogo. w związku „aku..mmm, wjakiej wysokości): ”/ yk


