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o5wraoczeHre MAJATKowE
w6jta, zastqpcy w6rta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zanqdzajqcej i czlonka organu zazqdzajqcego gminnl osobq prawnq oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu w6ital
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Uwaga:
1. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiezana ieJt do ztodnego z prawdq, staranneto i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.

2. leieli poszczeg6lne rubryki nie rnajduia w konkretnym prrypadku zastorolania, naleiy wpisaa "nie dowczv".
3. Osoba skladaieca o5wiadcrenie obowiqzana jest okreJlid prrynaleinoid poszcreg6lnych skladnik6w
maittkowych, dochod6w i robowierai do majqtku odrebnego imaiqtku objQtego malieriskq wsp6lnoiciq
maiQtkowq.

4. Oiwiadczenie majatkowe dotycry marQtku w kraju i za fanice.
5. Oiwiadczenie majqtkowe ob€rmuje r6wniei wierzytelnofci pienieine.
5. w cQici A oitiyiadcrenia rawarte sa informacie jawne, w czqsci B zai

informaci€ nieiawne dotyczece adresu

zamieszkania skladaiacego oiwiadczenie oraz miersca poloienia nieruchomoSci.
czESe A
Ja,

niiej podpisany(a),

l/en,/ '/a,,ul,

(irf'ona inazwsko orrt nazwisko rodowe)

urodzony(a)
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(miejs.e latrudnienia, stanowi5ko lub lunkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pelniAce funkcje publiczne (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (02. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad matieriskiej wsp6lnoici majEtkowej lub stanowiace m6j
maiEtek odrebny:
t.

Zasoby pieniqine:

- irodki pienie2ne zgromadzone

w walucie pqlskiej:

.......................t

- irodki pieniqine
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Dom o powierzchn it ....L.!..!..........,... mr, o wanoici:3.q.?.. g. 1... 1!.. rl t ul p r aw nv,U t*tn n
Mieszkanie o powierzchni: ai.<.../i7r*In!, o wanosci: ......... -.--........ tytul prawny

3 Gospodarstwo

rolne:
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rodzaj gospodarstw a: ..........nr.i....de.Lckaa.......................
o
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rodzaj zabudowy:

wartosci:

........., powierzchnia:

tytul prawny
tytutu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochdd w wysokoici
4. lnne nieruchomojci:
powierzchnia: ................ A r:.C..
Z tego

Jtr*r

o wartoici : .,..............,,.,.t1 tY....

-.. -.

J.+

tytul prawny:

lll.
Posiadam ud zialy w sp6lkach handlowych

-

naleiy podat lirzbe iemitenta udzia16w:

n1.e........d-./1. rr.7..............
udziaty te stanowiA pakiet wiqkszy
Z tego

nii

L0% udzial6w w sp6tce: ..

ote.....

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

ci:
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akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 L0% akcji w sp6lce:
..............
Z tego

a
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tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod
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v.
Nabytem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)

od skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnej, ,ednostek samorzqdu tennorialnego,

ich
zwiEzk6w, komunalnei osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpu.iQce mienie, kt6re podlegalo
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roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci: .....,
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2. Zarzqdzam dzialal no(ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(naleiy podai forme prawnE i przedmiot dzialal no6ci):..--...-....

4{rry

........4t.e......

-

osobi5cie .....

-

wsp6lnie z innymi osobami .............n !..C.........

Z

tego tytulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ........nt.(
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1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):
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- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy)

nr.Y.........

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)
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-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci .....b.r.c.......

2. W sp6ldzielniach:
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- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..............r2.rI

- jestem czlonkiem rady nadzorczejr (od kiedy): ............t1.1).c
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ........./,e/t..
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3. W fundacjach prowadzEcych dzialalno6i gospodarczq
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-.iestem czlonkiem zarzedu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorcze.l (od kiedy):
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- jestem czlonkiem komisii rewizyinej (od kiedy): ..............ttlt
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tego tt^ulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici:
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lnne dochody osiagane z tytulu zatrudnlenia Ub, innei dziataJnoici zprobkowej lub zajqi, z podaniea
kwct uzyskiwanych z kaidego tytulu, ..*{.efiru(......2.<....s'Lel*t (*......ancq...4.ill.11.,k.1.2...4.J1.
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podai ma rka, mpdft i rok pro!ukcji):
,.,.,..r.c
,r1..{..o..?.6-.,
6aa?. tt.tho.d..... .. a s,s. ku.E....... 1.9. !...a- 1ft...

.t4e..l.z.ta.: I o........rJ.s6,! L.,;.c..

,..?)

q

x.
Zobowiazania pienig2ne o warto6ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciagniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci): .....
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