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WZÓR

OŚWlADaENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcywójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy! kier
ika ednostki organlzacvlne gym"
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osoba prawna oraz os
wydające
decyzje administracyjne w imieniu wójta1
(mrqscnwość)

Uwaga:
1. Osoba skladajaca oświadqenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
sbamnnego i zupełnego wypelnienia
każde] z rubryk.
2. Jeżeli poszuególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadkuzastosowania, należy wpisać nie
damy.
3. Osoba skladajaca oświadaenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów zobowiązań do majątku odrębnego I majątku objętego maiz'ev'rska wspo'lnością
I

mjątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
. W aęs'ci A oświadczenia zawarte są informacjejawne, w aeści B zas' inlormacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania składającego ośiuiadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.

min

cześć A
la, niżej podpisany(a),

.

urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia,sranwnsko lub lunkqa)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz U z 2017 r. poz 1393) oraz ustawy z dnia
Smarta 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że p sr dam wchodzące w skład małżeńskiej ws óiności ma gtkowej lub stanoudącmdj
|.
Zasoby pieniężne:
— środki
pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

—

środki pienlęźne zgromadzone w waiucle

—

papiery wartoscmw
na kwotę:

|)

a mafią wprowadzonąpmr/. s

| pkt z

ob:

..

rozponądzenm, n klńrym mmm w odnośnik" 2
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UŚ. tytuł prawny:1/6. W.).W Ś? HBE [(
o powierzchni:
Z. Mieszkaniec powierzchni. ......(QŚ...... m1, owartoścu „219.135. tytuł prawny:. Włlfb'e...m Wt F-

I

1. Dom

3. Gospodarstwo rolne:

powierzchnia:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy
tytul prawny:.
wysokos
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód | dochod w
> Inne nieruchomości.
.

Posiadam akcje w spółkach handlowych

—

należy podać liczbę emitenta akcji
i

akcje te stanowią pakiet większy
Z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś

V.

Nabyłemlam) lnabyi mój małżonek, z wyłączeniem mienia pnynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnegonastępujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo

V!.
1.

Prowadzę dzialalność gospodarczal (należy podać formę prawną i przedmiot działalności
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osobiście

—

wspolnie z mnymr osobami

Z tego tytułu
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osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości.

2. Zarządzam działalnością
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,

gospodarczą lubjestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawnąi przedmiot działalnośc '

—

wspólnie z innymi ocobam

Ztego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoko
VII.
1.

W spółkach handlowych [nazwa, siedziba spółki):
—

stem czlonkiem zarządu (od kiedy)

—]estem czlonkiem rady nadzorczej (od kied

Z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących dzialalnosc gospodarczą
—jestem członkiem zarządu (od kred
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy
—jestem członkiem komisj rewizyjne] (od kiedy):

_ ll —
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Z tego tytułu

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc
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VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzysklwanvch z każdego tytulu

należy podać markę, model i rok produkcj

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyuki oraz
..
warunki, na jakich zostały udziełone [wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokoś
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czzść B

Puwyższe oświadaenie składam świadom/(a), iz na podsławre art. 233 5 1
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawiema wulnośa.

cheksu karnego za podanie nieprawdy

()UŚ/'O

[

(podpis)

*

7

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w romiclwie w zakresie produkcji
roślinne] i zwierzęcej, w formie
zakresie gospodarstwa rodzinnego,
Nie dotyczy rad nadzoraych spółdzielni mieszkaniowych.
i
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