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w6jta, zastgpcyw6jta, sekretarzagminy,skarbnikagminy, kierownikajednostki
organizacyjnejgminy, osoby zarz4dzaja.ej i czlonka organu zarz4dzajqcego
gminn4osob4prawn4 orazosobywydaj4cejdecyzjeadministracyjnew imieniu
w6jta ttt

.glP.6.'Wfi
, dnia
UWAGA:
I ' Osoba skladaj4caoSwiadczenieobowi4zanajest do zgodnego z prawdq starannegoi zupelnego wypehrienia
kazdej z rubryk.
2' Jeileli poszczeg6lnerubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisai .nie dotyczy''.
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslii przynalelnoill poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzari do maj4tku odrEbnego i maj4tku objQtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4
maj4tkow4.
4. OSwiadczeniemaj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za graricq.
5. OSwiadczeniemaj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pieniq2ne.
6. W czE6ciA o6wiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czESciB za3 infonnacje niejawne dotyczqceadresu
zamieszkaniaskladaj4cegoo6wiadczenieoraz miejsca polo2enia nieruchornoSci.
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(miejscezatrudnienia,
stanowiskolub funkcja)

po zapoznaniusiq z przepisamiustawyz dnra21 sierpnia1997r. o ograniczeniuprowadzeniadzialalnoSci
gospodarczejprzez osoby pehri4cefunkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) orazustawy z drua
Smarca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym(Dz. U. z 2017r. poz. 1875),zgodniez art.24h tej ustawy
o6wiadczam,2e posiadamwchodzqcew sklad mal2eriskiejwsp6lno6cimaj4tkowej lub stanowi4cem6j
maj4tekodrqbny:

I. Zasoby pienigZne:

Srodki pieniE2nezgromadzonew walucie obcej:

II.
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tytulprawny:li. ..-...
2. Mieszkanieo powierzchni:.. ..=......ffi2, o wartoSci:. . ..-:.
3. Gospodarstworolne:
powierzchnia:
rodzajgospodarstwa:
....=)........
..
owartoSci:
. : . . . . . . . . . r o d 2 azja b u d o w y : . . . . . - .
. . . . .{ .
t y t u lp r a w n y :. . . .
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Ztego tyh*u osiqgn4lem(qlam)w roku ubieglym przych6di doch6dw wysoko6ci: ...
4. Inne nieruchomoSci:
powierzchnia:....
...::l>.
o warto6ci:
.......:.
tytul prawny: ....

ilr.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitentaudzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiEkszy ni2 llYo udzial6w w sp6lce:

. ..:;;

Z tegotyhrfu osi4gn4lem(qlam)
w roku ubieglymdoch6dw wysoko6ci:. . . . . .:.

IV.
Posiadamakcje w sp6lkachhandlowych- naleLypodai liczbEi emitentaakcji: .... -:.

akcje te stanowi4pakietwiqkszy ni210o/oakcji w sp6lce:

w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:
Ztego tytutu osiqgnqlem(qlam)

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniemmienia przynalehnegodo jego maj4tku
odrqbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
nastqpujqce
terytorialnego,ich zwiqzk6w,komunalnejosobyprawnejlub zwi4zkumetropolitalnego
mienie, kt6re podlegalozbyciu w drodzeprzetargu- nale|y poda6 opis mienia i datq nabycia,
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1. ProwadzqdzialalnoSdgospodarcz{21(nalezypodai formqprawn4i przedmiotdzialalnosci):. ./

osoDrscre

-

wsp6lniez innymi osobami
.-:.
ztego tytufu osi4gn4lem(qlam)
w roku ubieglym przych6didoch6dw wysokoSci:
2. Zatz4dzam dzialalno5ci4gospodarcz4lubjestem przedstawicielem,pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci(nale2ypodai formqprawnqi przedmiotdzialalnosci):
....ffi
osobiScie.

wsp6lniez innymi osobami. ... .::.. ..
z tegotytutu osi4gn4lem(Etam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokosci:. . il

vu.
L W sp6lkachhandlowych (nanva,siedzibasp6tki):.... jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy):.
jestemczlonkiemrady nadzorczej(od,kiedy):....*.

. :.....

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...-_

-l

ztego tytutu osi4gn4lem(qlam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokosci:
2. W sp6ldzielniach:
jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczejl3J
(od kiedy): ..::.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..-=:

z tegotytulu osi4gn4lem(qlam)
w roku ubieglymdoch6dw wysokosci:. . .h
3. W fundacjach prow adzqcych dzia\alnoS6gospodarczq:. .-.

jestem czlonkiem zarzqdu(od kiedy): ....-;

w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:...f1
Ztego tytutu osi4grr4lem(elam)

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalno3ci zarobkowej lub zaj96,
z podaniemkwot uzyskiwanych zkuidego tytutu:
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej l0 000 zlotych (w przypadlar pojazd6w
poda6markE,modeli rok produkcji):
mechanicznych
naleLry

10.0eV

x.
Zobowiry,aniapieniq2neo warto6cipowyzej l0 000 zlotych,w tym zaci4grugtekredyty i po2yczki
w jakiej
oraz warunki, na jakich zosta\y udzielone (wobeckogo, w zwiaTkuz jakim zdatzenrem,
wysoko6ci):
.

4
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Powlzszeo6wiadczenie
skladamSwiadomy(a),i2napodstawie
art.233 $ 1 Kodeksukamegoza
podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozikarapozbawienia
wolnosci.
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[ | NiewlaSciweskreSlid.
[2] Nie dotyczy &ialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresieprodukcji roSlinneji zwierzqcej,w formie i zakresie
gospodarstwarodzinnego.
[3] Nie dotyczynd rndzorcrych sp6ldzielnimieszkaniowych.

