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OSWIAOCzENIE MAJATKOWE
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w6ita, zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyinej gminy,
osoby zarzqdzaiqcej i czlonka organu zanqdzajqcego gminnq osobe prawna oraz osoby wydajEcej
decyzie administracyjne w imieniu w6jta1
...,

d"i, .tr8..0 k.LO.,19.,.

(miejscowo6t)

Uwaga:
1. Osoba sktadaiqca oSwiadczenie obowiazana iest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczet6lne rubryki nie znaiduje w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dowczv".
3. Osoba skladaiqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreslit przynaleinoid poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do majEtku odrqbnego imaiEtku obretego maliefskq wsp6lnoiciq

4.
5.
6.

maietkowe.
Oiwiadczenie majetkowe dotyczy maiqtku w kra.iu i za granice.
oiwiadczenie maiatkowe obeimure r6wniei wierzytelnosci pienieine.
W czesci A oswiadczenia zawarte sA informacie iawne, w czeici B zai informacje niejawne dotyczAce adresu
zamieszkania skladaiAcego oiwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomoici.
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{miejsce zatrudnienia,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 7997 t. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 20L7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 20L7 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy
oiwiadczam, 2e posiadam wchodzEce w sklad malie6skiej wsp6lnoici majqtkowej lub stanowiEce m6i
majEtek odrQbny:
t.

zasoby pienie2ne:
- irodki pieniq2ne zgro0ad.zone
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walucie pol stiei: ,........Q*^
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Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych

udzialy te stanowiE pakiet wiqkszy
Z tego

nii

-

nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

L0% udzial6w w sp6tce: ...)r.(C...

tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokodct: ....Ns.t&.... .elb.*

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

-

naleiy poda6 liczbe iemitenta akcji:

MJ-e.
akcje te stanowiE pakiet wiQkszy ni2 lP% akc.ji^w

ce:
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Z tego

tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym do c h6d

wysoko6ci:
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V.

Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majatku odrebnego)

od Skarbu Paistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,

ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpuiEce mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia idate nabycia, od kogo

......(YtrR.

vt.

^o d-\*I

L. Prowadzq dzialalno(i gospo darcqqr (nale.2y ppdai form q prawnq i przedmiot dzialalno5ci)
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osobiScie ..............5\LQ

-

wsp6lnie z innymi osobami ......N"t
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tego tytulu osiqgnelem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici:,1U9-.

2. ZarzEdzam dziatalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem,
(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): ....,(*L&.....

omocnikiem takiej dziatalno6ci

- wsp6lnie z innymi osobami ........1I!4.....
Z

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko
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1. Wsp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .......011f2...
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- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .........1.\L9....-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......t':-Le.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei
Z
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(od kiedy):........1k9.....

tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoici: ...NiA,t'.....

2. W sp6ldzielniach:
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- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...........,Lr.r'&.......Q|.]lc
-jestem cztonkiem rady nadzorczeir (od kiedy): .........AM,e
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- jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy)
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-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..-..-..AL4,e^
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jestem czlonkiem komisji rewizyinej (od kiedy): .....--..m(3,-'.....
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tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubi

doch6d w wysoko5ci:
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lnne dochody osiagane z \rtulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu: .....
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podai markq, model i rok produkcji):
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x.
zobowiqzania pieniqine o wartogci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciagniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakie.i wysokoici): .....
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