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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta zastępcy wójta sekretarza gminy, skarbnika
gminy. kierownika jednostki organizacyjnej
gminy,
osoby zarządzającej i człon ka
organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz
osoby
wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta1
[miejscowosc

Umga:

Osoba składająca oświadczenie
obowiązana jest do zgodnego z prawdą,
starannego i zupełnego wypełnienia
każdej : rubryk.
!" Jeżeli poszczególne rubryki nie
znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
3. Osoba składająca oświadczenie
wpisać nie «loggi.
obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych
składników
majątkowych, dochodów i
...

.

zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńska wspólnościa
majątkową.
4. Oświadaenie majątkowe
dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenle majatkowe
obejmuje również wierzyteiności pieniężne.
na W
.
aęści A oświadczenia zawarte są inłormacje jawn e,
w części B zaś informacje niejawne dotylzące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie
oraz miejsca położenia nieruchomości.

aĘść A
Ja, niżej podpisany(a],

.....

urodzony(a)

ww

jsce Zatrudnienia,

;

nws

o ub iunkqa)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoścl
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz
ustawy z dnia
Smarca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z
24h
art.
tej ustawy
oświadczam, że posjadam wchodzące w skład małż
eńskiej wspólności majątkowej lub
stanowiąee—mój
majątekodrębnv: gto”?
|.
Zasoby pieniężne:
— środki
pieniężne zgromadzone w walucie polskie'

ii

Ze zmianą wprowadzona
przez 5

|

pkl z rozpoquyenm, o ktorym mnwa w odnośniki!
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]. Dom o powierzchni:

tytuł prawny:

:

2, Mieszkanie [: powierzchn
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
roku ubległym pnychod i dochód w wysokos
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w
DMM
2
'In-WWA 7%) P:!”
„l_/[xf
4. Inne nieruchomości: '
powierzchnia
„

ill/il
: Dr Mm m„
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—
podaćl'czbę i emitenta udziałów
Posiadam udziały w spółkach handlowych nale/zg
łu w

%i

›

udziały te stanowią pakiet większy niz

10% udZIałoww

walce

roku ubiegłym dochód w wysoko
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w
IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych

akcie te

stanową pakiet większy n

—

nale' podać

nabił emitenta

akcji:

10% akc w spół

roku ubiegłym dochód w wysokos
Ztego tytulu osiągnąłem(ęłam) w

odrębnego)
mienia przynaleznego do jego majątku
ich
Nabyłemłaml (nabył mói małżonek, z wyłączeniem
terytorialnego,
jednostek samorządu
prawnej,
osoby
państwowej
innej
od Skarbu Państwa,
mienie, które podlegało
lub związku metropolitalnego następujące
związków, komunalne] osoby prawne]
—
opis mienia i dat nabycia, od kog
zbyciu w drodze przetargu należy podać

V.

IWE

VI.
1.

'po

„ił

udać forma prawna i przedmiot działalnościl'
Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy
KL Ł ł
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tego tytulu osiągnąłem(ęłaml w roku
ubiegłym przychód dochod w wysokośc
]

Zarządzam działalnością
l(należy
gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pelnomocnikiem takiej działalności
podać formę
prawną i przedmiot dziatalnośfc' '

~ osobiscre

VII.
1. W spółkach handlowych
(nazwa, siedziba spólki

['A/ś

Pd
„

—jestern czlonkiem zarządu (od kled

—jestem czlonkiem kom
Z tego tytulu

ewizyjnej (od kiedy)

osiagnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w
wysokosq

2. W spółdzielniach:

Z tego

tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku
ubieglym dochód w wysokośc

3, W fundacjach

prowadzących dzialalnośc gospodarczą

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

VIII.

zatrudnienia
inne dochody osiągane z tytułu
ui
k żde got
kwotu IV skiwanV ch«5123

IX.

,

Składniki mienia ruchomego

lub zajęć, z podaniem
lub inne ] działalności zarobkowej

mechanicznych
złotych [w przypadku pojazdów
o wartości powyżej 10 000

produkcji): .....
należy podać markę, modeli rok

kredyty i pożyczki oraz
10 000 złotych, w tym zaciągnięte
Zotxmiązania pieniężne :: wartości powyżej
wjakiej wysokości):
kogo, w związku z jakim zdarzeniem,
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec
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część B

Powyższe oświadaenie składam świadomy (a), lz
na podstawie art. 233 5
lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolności.

59/11

1

Kodeksu karnego za podame nieprawdy

7
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' Niewiaściwe
skreślić
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Nie dotyczy działalności
wylwórrzej w rolnictwie w

zakresie produkcji roślinnej zwierzęcej. w formie

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
: Nie
dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
i
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