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zastgpcy wrijta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika ednostki
nej gminy, osoby ztru4dzaiqcej i czlonka organu zarzqdzaj4cego gminnq osob4

imieniu w6jtarnQ oraz oso jqcej decyzje administracyjne w
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UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiEzznajest do zgodnego z prawd4 starannego i zupelnego wlpehienia

kazdej z rubryk.
2. le2eli poszczeg'lne rubryki nie znajduj4 w konketn).rn prrypadku zastosowania, nalezy wpisai,.nie dotvczy"
3. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzanajest olceSlid przynateinoiC poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowi4zari do maj4tku odrgbnego i majEtku objgtego mal2erisk4 wspdlroSciq
maj4&owE.

4. O6wiadczenie majqtkowe doryczy majqtku w kaju i za ganicq.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzltelnoSci pienigine.

6. W cze5ci A o5wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B zai informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoSci
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urodzony(a) . LQ..hl,
isko oraz nazwisko rodowe)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej

przez osoby pekri4ce funkcje publiczre (Dz. U. z20l7r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

gminnym (Dz. U. z20l1r. poz. 1875), zgodr,ie z an.24h tej ustawy o6wiadczam,2e posiadam wchodz4ce w sklad

mal2ertskiej wspolno5ci maj4&owej lub stanowiqce m6j maj4tek odrqbny:

I. Zasoby pienig2ne:
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II.
1. Dom o Powierzchni
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tyhrl prawny

2. Mieszkanie o Powierzchni:
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3 . Gospodarstwo rolne :

rodzaj gosPodarstwa .., powierzchnia
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Z tego tynrlu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci: "lt.t...*.u
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4. lnne nieruchomoSci
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IV.
Posiadam akcje w sP6lkach handl wych - nale2y podai liczbg i emitenta akcji
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akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz l0%o cji w spolce:...,:1/14 t I Ur a
Z tego tltulu osiqgn4lem/glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci 44,4'a ,!) O4t
v.
Nabylem/am (nabyl m6j malzonek, z wYl4czeniem mrerua przynale2nego do jego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Paistwa, innej paristwo wel osoby prawnej, jednostek samorz4du

terYorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpuj4ce

mienie, kt6re Podlegalo zbYcluw przetargu - nalezry Podai oPis
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jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

jestem czlonkiem rady nadzorczel (od kiedy)

jestem czlonkiem komisji rewizyj nej 1oa t;eayl
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Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnodci zarobkowej lub zajqt z

*t3 wanych z kazdego tltufu
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

hanicznych model i ro(grodukcji): ... . .
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x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartosci polvyzej l0 000 zlotyctL w tym zaciqgnigte kredyty i po'yczki

oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zAarzcniem,
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Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci'
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(podpis)

I Niewlaaciw€ skre6lid.

'Nie dotyczy dzialalnosci wyworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i zwiezEcej' w

i zakresie gospodarsnva rodzinnego.
! Nie dotyczy rad nadzorcrych spdldzielni mieszkaniowych.
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