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w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organiz acyinei gminy, Q.,

osoby zanqdzajqcej i czfonka organu zarzAdzajecego gminna osobq prawnq oraz osoby wydaiqcei '-
declzje administracyjne w imieniu w6jtal

UwaSa:
1. Osoba skladajqca o$wiadczenie obowiezana jest do ztodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2, Jeieli poszczeg6lne rubrykl nie znajduie w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotvczv"'
3, osoba skladalqca oJwladczenie obowiQzana iest okreJlie przynaleino$d poszczeg6lnych skladnik6w

maiqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majatku odrqbnego i maiQtku oblqtego malie6skQ wsp6lnosciq

maiqtkowq.
Ogwiadcrenie mai4tkowe dotyczy maiqtku w kraiu i za tranicq.
Ogwiadczenie maiAtkowe obeimuie r6wniei wierzytelnogci pienieine.
W czeSci A ogwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeici B za6 informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaiAcego oJwladczenie oraz mieisca poloienia nieruchomofci.
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po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziafalnoSci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2Ol7 r' poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzedzie gminnym (Dz. U. z 2OL7 r. poz. 1875), zgodnie z art' 24h te, ustawy

o6wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mafieiskiej wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiEce m6.i

majEtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniqine:

- srodki pieniqine zgromadzone w.willlilll]iliil.-- 
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- 6rodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcei:

na kwote:
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Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbq iemitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 1070 udziaf6w w sp6fce: ................

z tego t\Aulu osiagnElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ......................

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq iemitenta akcji:

..i;i-c,...d

akcje te stanowiE pakiet wiekszy ni2 10% akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qfam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......................

V.
Nabyfem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majatku odrebnego)

od Skarbu Paistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujace mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - nale2y podad opis mienia idatq nabycia, od kogo: ......... '........

vt.
1. Prowadze dzialalno5i gospodarczq'z (nale2y podad formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci): ."......'.........



- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqfem(qlam) w roku ubiegiym przych6d idoch6d w wysoko5ci: ..................................

2. Za?Adzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci

(naleiy podad forme prawna i przedmiot dzialalnoSci): ................

z tego Mulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......................

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ................

- jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................./l'h(e......

Z tego tytulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosli: ,,r.......ra
../-1.4.{........u-.

2. W so6ldzielniach:

-jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy): .........4t1"'(-.....

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): . ..................../..qrY.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno56 gospodarczq:

z tego tytulu osiagnqlem(qfam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ......................

-j;il;;iil;' ,''.'ii,'i"J *,"dy): ..................... .............n&.?..........'

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................n!L*....
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Z tego tytufu osiqgnelem(qfam) w roku ubiegfym doch6d w wysokodci:

vilt.
Inne dochody osiqgane zatrudnienia lub innej dzialalno3ci zarobkowej lub zajqC, z podaniem

tx,
Skladniki mienia ruchomego o warto3ci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podaC markq, model i rok produkcji):

.... !.e' pi2.,:..: :il..
x.
Zobowiqzania pieniQ2ne o wartoSci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciagniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): .....
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powyisze oswiadczenle skladam Jwiadomy(al, ii na podstawie art. 233 $ 1 Kodeku karneSo 2a podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grorl kara pozbawlenia wolnosci.
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Nlewfakiwe skre5lid.

Nie dotyczy dziafalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roclinnej i zwienqcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzlnnego,

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzlelni mieszkaniowych.
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