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oswtADczENtE MAJATKoWE
gminy'
gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacylnei
w6ita, zastqpcy w6ita, sekretarza
gminnq osobq prawnq oraz osoby wydalqcei
oro'Uy .aii1az"lqcei i czlonka organu zanqdzajlcego
decyzje administracyine w imieniu w6jtal
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Uwagar

izupelnego wypelnienia
1. Oioba sklada;qca oswladczenl€ obowilzana lest do zgodnego z prawdq, starannego
kaidei r rubryk.
wpisad dg-dgly!!y!'
2. leieliioszczeg6lne rubryki ni€ znaidujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiY
poszczeg6lnych
skladnik6w
przynaleinosd
3. Osoba sktadaiaca oJwiadczenle obowiqzana iest okr€lli6
wsp6lno5ciq
maliefskq
obiqtego
i
marltku
maietkowych, dochod6w lzobowlqrai do malatku odrebnego
malqtkowe.
majQtku w kra.iu i za granicq.
r6wni€i wier2yt€lnoSci pieniQin€.
obeimuie
5. OJwiadczenie maiatkow€
sa
informacje ianrne, w Gzqgci B zas Informacie nielawne dotyczqce adresu
zawarte
A
o6wiadczenia
6. W czqjci
zamieszkania skladajecego ogwiadczenie oraz mieisca pofoienia nleruchomoJci'

4, ogwladczenie malatkowe dotyczy

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej przez osoby pelniEce funkcje publiczne (Dz. u. z 2077 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
oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad malieriskiej wsp6lnoSci maiqtkowej lub stanowiqce m6j
majAtek odrQbny:
t.

Zasoby pieniqine:

- irodki

pienieine zgromadzone w walucie polskie.i:
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papiery wartoSciowe: ......
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rodzajzabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytulu osiAgnqfem(efam) w roku ubieglym przych6d
i doch6d w wysokosci: ........
4. Inne nieruchomoici:
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udziafy te stanowiq pakiet wiekszy

nii 10% udzial6w w sp6lce:

tego tytulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokojci:

Z

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

akcje te stanowiq pakiet wiqksuy
Z

-

naleiy podaC liczbq i emitenta akcji:

nii 10% akcji w sp6lce:

tego tytulu osiagnqfem(qlam) w roku ubiegfym doch6d w wysoko5cr:

v.
Nabyfem(am) (nabyf m6j mafionek, z wyleczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnegol
od Skarbu Pafstwa, innej padstwowej osoby prawnei, iednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepuiEce mienie, kt6re podlegaro
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia idate nabycia, od kogo: ...........,..........
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wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytufu osiEgnalem(etam) w roku ubiegfym przychdd

idoch6d w wysokoSci:

""""" " """ ""

petngmognikiem.takiej dziatalno5ci
2.Zarz4dzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem,
(nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoicil: '....""""4L(& U'Z4l'/'L'/Y)/'
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wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytufu osiEgnqfem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w
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-iestem czlonkiem zarzedu (od kiedy): ... ....'.........
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z

tego tytulu osiEgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoScr:

2. W sp6ldzielniach:

n:o tufrflt'

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..........'......
-jestem cztonkiem rady nadzorczej' (od kiedy): ....'.'.......
-jestem cztonkiem komis.ii rewizyjnej (od kiedy):
Z

tego tytulu osiAgnEtem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalnoS6 gospodarczq:

.,n

r.t... dr,:..ty:.. tXtz.

...........................'.,.....{y......

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...... ... "....
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

"'

Z

tego tWufu osiqgnQtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wvsoko6ci

Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innei dziafalnolci zarobkowej lub
zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:
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Skladniki mienia ruchomego o wartofti powyiej 10 ooo zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podai markq, model i rok produkc.ji):
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x.
zobowiazania pienie2ne o wartosci powy2ej 10 ooo zlotych, w tym zaciEgniete kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiezku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ......

czEsc

B

powyisze oiwiadczenie skladam 6wiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnogci,
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Niewtasciwe skresli6.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezecej, w formie
- i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.

