.

—

„.a—«a zm
-

„%

ŻE:”
ZMW/amm

w,

fr
;(.—«wama

_' "
„M „., «(*/.x
wmv-*»
«~e _M24h(„›.
.

~

4'4470—4

*

rfi

XMWM/rf/ąwngjl
„77m
f'łMć/JQ” Mme/M7

Dziennik Uslaw

*

S

,

i

POL 2020

zalącznik

nr 237

'

WZÓR

OŚWlADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta,|z£_s!3mwójgjwkretarza gminy. skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacyjne] gminy,
osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminną osobą
prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1
)

Uwaga:
1. Osoba sldadajaca oświadczenie obowiązana
jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia
każde] : rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowania, należy wpisać nie (10sz .
3. Osoba skladajaca oświadczenie
obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i mająlku objętego
małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i
za granicą.
!" Oświadczenie majątkowe obejmuje również
Mermelności pieniężne.
S. W części A oświadczenia zawarte
są informacje Jawne, w aęści B zaś informcje niejawne dotymące adresu
zamieszkania skiadająoegooświadlzenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

część A
13: niże]

POdPisanyia), _KDQijQ

urodzony(a)

9 li.? 1%3J

„(: U :),) „a

,? MMA

(Imiona nazwisko oraz nazwisko rodowe)
i

(mlejscezatrudn

„

anawiskoiubiunkqa)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcie publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia
Bmarca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017 r.
1875),
zgodnie
z art. 24h tej ustawy
poz,
oświadczam, że po ' dam wchodzące

wiidadmałżeńskiei—wspóineśei—maiątkeweww

I.

.

Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone wwaiucie polskie
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II.

o powierzchni:
Mieszkanie 0 powierzchn
3, Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy
tytul prawny:
Z tego tytulu osmgnąlemuęlaml w r
4. Inne nieruchomości:
M UA
powierzchnia
1. Dom
2.

.

0

Ill.

Z tego

tytulu osiągnałemlęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc

IV.

Posiadarrhakcje

IWE

spółkach handlowych

—

.

należy podać liczbę emitenta akcji:
i

.,

włysokoś
V

Nabylemlam) [nabył mój malzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
ich
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawne], jednostek samorządu terytorialnego,
podlegało
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnegonastępujące
mitenfiźblaóre
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kog

VI.
1.

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności
Prowadzę dzialalno(s£371cispodarczą2
'
a

l
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stem członkiem rady nadzurczej3 (od kied

—jes!em członkiem komi
Z tego tytułu

rewizyjnej (od kiedy

osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg'ym dochód w wvsokoś

3.qund

dzialaln

Naęńagvatęcyvch
—]estem członklem zarządu (od kledy)

—jestem człnnkiem komi

.

, il
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—

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoko

'

lj

VIII.

inne dochody osiągane : tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ......

IX.

Składniki mienia ruchomego (› wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model rok produkc
i

X.

Zobowiązania pieniężne o waności powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
'
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, wjak'

i

pożyczki oraz
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część B

Powvższe oświadczenie skiadam świadomym, iż na podstawie art. 233 5
iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

1

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

' Niewłaściwe skreśiić.

2

Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w

3

zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie doiyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
i

