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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy.
osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawna oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta)
dnia [(..ź
(miejscowość)

(94

Wr.

Uwaga:
1. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia
każdej z rubryk.
!” Jeźeli poszaególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadkuzastosowania,
należy wpisać nie domzt'.
3. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników

majatkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malieńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadaenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelnościpieniężne.
P'P'
W uęści A oświadczenia zawarte są informacjejawne, w aęścl B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkaniaskladaja-ego oświadaenie oraz miejsca polozenia nieruchomości.

część A
Ja, niżej

podpisanyia).JHbl›Uć'
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(Weissa latrudmenla stanowiska lub lunkqal

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 poz 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
'
oświadczam, Że posiadam
lub stanowiące mój
majątek odrębny:
|.
Zasoby pienięzne:
— środki
pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

—

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej.

—

papiery wartościowe:
na kwotę' ......

"

7: Immnq

Wprowad/oną

pve?

;

1

pkl z l'ozmr/ądyemn. 0 którym mmm w ndnnsnvkn z

V

>”

Dziennik Ustaw

~—

Poz. 2020

9—

!.

m2, owaności:
Dornopowierzchni: MEK?!
m2, owartości: .? .
2. Mieszkanie 0 powierzchni-„sZ;
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości: ..
AAA
rodzaj zabudo
tytuł prawny:.
Z tego tytułu 05|ągnąlem(ęiam) w roku ubiegłym pnychód| dochód w wysokośc
|nne nieruchomości.
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Z tego tytułu

osiągnąłem(ęiam w roku ub|egiym dochod w wysokoś

V.

Nabyłemlam) (nabyi mój małżonek, z wyiączeniem m|en|a pnynaleźnego 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'
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2 Zarządzam dziaOBInością gospodarcza Iubjestem przedstawi
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VIII.

Inne dochody osiągane
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powy"
el i rok '? rodukcj'
należy podać m
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X.

Zobowiązania pieniężne o wanoścl powyżej 10 000 ziotych, w tym zaciągnięte kredyty pożyczki oraz
kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokości
warunki, na jakichxzostały
i
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cześć :

Powyzsze oświadaeme składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

1

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

(mleiscowość, data)

(podpisi
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Niewłaściwe skreślić.
dotyuy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
zakresie gospodarstwa rodzinnego,
: Nie dotyczy rad
nadzorczych Spóldzielni mieszkaniowych.
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