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osr,vrADczENtE MAJATKowE
gminy,
w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobE prawna oraz osoby wydajEcej
decyzje administracyjne w imieniu wiital
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Uwaga:
1. Osoba skladaiAca oiwiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnienia

kaidej

z

rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduja w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba skladaiQca oiwiadczenie obowiqzana jest okreilid przynaleinoSt poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w izobowiqzai do maietku odrgbnego i majqtku obiqtego matieiskq wsp6lnoSciq
maretkowa.

4. Oswiadczenie majEtkowe dotyczy maiatku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie majEtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoici pienieine.
5. w czeici A oiwiadczenia zawarte sa informacre rawne, w czqici B zai informacje

niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skladaiQcego oawiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.
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{mi€jsce zatrudnienia, stanowisko l{,b funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 slerpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno6ci
gospodarczei przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ie posiadam wchodzece w skfad mat2eiskiej wsp6lnoici majatkowej lub stanowiEce m6j
rnajqtek odrebny:
t.

zasoby pieniq2ne:
- 6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej
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6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: ........./*t.9...
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papiery wartoiciowe: ....................
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tego tytutu osiagnqiem(qtam) w roku ubiegtym drrytnaa , doch6d w wysoko ;ci,
4. lnne nieruchomo(ci:
lrt, C
powierzchnia
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Posiadam udziaty w sp6lkach hand
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nale2v oodat liczb q i emitenta udziat6w:
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udzialy te stanowia pakiet wiqkszy ni2 10% udziat6w w sp6lce: ..........1,1*.(........
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tego tytulu osiEgnAlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ......-...[at".(.

tv.
Posiadam akcje w sp5lkach handlowych

-

dai licz bq i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz 10% akcji w sp6tce
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tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: .......uae

WfrI

Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Paristwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego,

ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, kt6re podlegato

*:::*::'::::::-da'7:wfr;ilr'::'"'ll"llil:ilillll_

1. Prowadzq dziatalnoSi gospodarczq'? (naleiy podai formq prawnq i przedmiot dzialalno:ici)
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tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
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2. ZarzEdzam dziatalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalno6ci
i przedmiot dziatalnofti): .................
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- osobiicie ................1n4L.
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- wsp6lnie z innymi osobami
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tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoScl ......../,( CC...
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1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)
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- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)
-.iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z

tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch5d w wysoko6ci: ...../.U.C.......

2. W sp6ldzielniach:
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-.jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
Z

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko ecl

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno(t gospodarczq:

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
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- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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tytutu osiagnatem(elam) w roku ubieglym doch6d w

wysokclci:
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lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot qzyskiwanych

z

katdqgo tyt ulu
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Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy
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x.
Zobowiqzania pienieine o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciQgniete kredfi i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokojci): .....
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