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ośwmoczcwie MAJĄTKOWE

wójta, zastggg wójt , sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacy' eJ gminy,
osoby zarządzającej i czionka organu zarządzającegogminną osobą
prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1
*
Asco osc

dnia ..

lai 0%.

Uwaga:
1. Osoba

skiadająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupeinego wypelnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszuególne rubryki nie znajdują w konkretnym
przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotjng.
3. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić
przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
i

małżeńską wspólnością

majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za
granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności
pieniężne.
6. Waęs'ci A ośvńadczenia zawarte
są Informacje jawne, w części 5 zaś informacje niejawne
zamieszkania skiadającego oświadczenie oraz miejsca poioźenia nierud'iomości.

część A

'E'Aqrńk
39: OŚ] BSH/(

dowaące adresu

Ja, niżej podpisany(a),

(imiona : nazwisko oraz nazw

urodzony(a).

:: rodowe)

w

[miejsce zatrudnienia, Slanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia
Bmarca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
1875),
24h
zgodnie
z
poz.
art.
tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad małżeńskiej wspólności ma' tkowe] lub
Stanewrące-morx

Waw:
|.
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.Dom o powierzchni:
Mieszkanie 0 powierzchn .
.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstw
o wartości: ..
rodzaj zabudo
tytuł prawny: .,
i
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokoś
A Inne nieruchomości

wNHr

.

,

|||.
Posiadam udziały w spółkach handlowych

—

należy podać czbęi emitenta udzialó

”KS
u ziały te stanowią pakiet większy n

10% udziałów w spółce

2 tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś

lV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych

akcje te stanowią pakiet większy
Z

tego tytułu o

—

należy podać liczbę emitenta akcji
i

10% akt) w spolc

gnąłemjęłami w roku ubiegłym dochod w wysoko

V.

Nabyłem(aml (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego 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'

VI.
1.

Prowadze działalność gospodarczą2 (należy podać formę prawną przedmiot działalnościł
i

iii

ig

Mćli/
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osob cie

ztego tytulu osiągnąłemlęłam)

w roku ubiegłym przychod | dochod w wysokosc

2. Zarządzam działalnością gospodarczą

Iubiestem przedstawiclelem, pełnomocnikiem takiej działalności
"'t (1%
(należy podać formę prawną i przedmiot dziaiainośc'

—

wspólnie zin nymi osobam

Z tego tytułu

osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścl

Vll,
1.

Współkach handlowych (nazwa, siedziba spólki):

„ la

DCi—lf

(lli

—Jestem członkiem zarządu (od kiedy
—jestem członkiem rady nadzorczej [od kied
—Jestem członkiem komisu rewnzyjnej (od kled
Z

tego tytułu osrągnąiemkęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokos

2. W spóldzieln ch

.N 18

stem członkiem zarządu (od kiedy).
—jestem członkiem rady nadzorczej] (od kiedy)

—Jestern CZłOnkiem komisu rewizyjną [od kiedy
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc

S.qundaqach15rowadz %
cyc

&

działalno 'gospodarczą

—jestem czlonkiem zarządu (od kied
—jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy
—jestem członklem

kDmiSjI

rewuyjnej (od kiedy
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc
VIII.

'

Inne dochody osiągane : tytułu zatrudnienia lub inni] dzi ałąln ści zarobkoweśiu%;eggs/łamaniem
I
kwot uzyskiwanych z każdego tym

W)

|

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości

należy podać markę,

”"E .

09 400

%Nlm 200

Małą.

10 000 łotych w przypadku po'azdów

pougźejć
model| rok4produkcji)::L77I

m;;hanicznych
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część B

Powyższe ośvviadczenie skladam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 5
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolncśo.

%%%Mwlan

1

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

29m...

[miejscowość, data)

'
2

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roślinnej
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
i

3

i

zwierzęcej, w formie

