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w6jta, zastgpcyw6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organiza"yjr,"j gminy, osoby zarz4dzaj4cej i czlonka organu zarz1dzajacego
gminn4 osob4prawnA oraz osobywydaj4cej decyzjeadministracyjne w imieniu
w6ita tll
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UWAGA:
l. Osoba skladaj4cao6wiadczenieobowi4zanajest do zgodnego z prawdq starannegoi zupelnego wlpelnienia
ka1dej z rubryk.
2. Je2eliposzczeg6lnerubryki nie znajduj4w konkretnym przypadku zastosowania,naleirywpisai ..nie dot-vczy''.
3. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okre5lii przynale2noS1 poszczeg6lnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobotirqzafi do maj4tku odrqbnego i maj4tku objqtego mal2eriskq wsp6lnoSci4
maj4tkow4.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w laaju i za grantcq.
5. Oswiadczenie maj 4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniqZne.
6. W czqSciA o6wiadczenia zawartes4 informacje jawne, w czESciB zaSinformacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkaniaskladaj4cegooSwiadczenieoraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

u r o d z o n y ( a. ). . . . . .

.,o-l
(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)
po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci
gospodarczej przez osoby pehri4ce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorztdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oSwiadczam, 2e posiadam wchodzece w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j
maj4tek odrqbny:

I. Zasoby pienigZne:
pieniEzne
zgromadzone
w waluciepolskiej:
Srodki
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papierywartoSciow",. . ..*9

na kwotq:

il.
....tytuIprawny:
1. Dom o powierzchni:ue.s#re€iQhm2,o wartosci:
....tytulprawny:
o warto6ci:
r&Lf.ettedgl*i2,
2. Mieszkanieo powierzchni:
rolne:
3. Gospodarstwo
...
..-r4[..fS$.eJtCt"Ue powierzchnia:
rodzajgospodarstwa:
... . todzajzabudowY:
o wartoSci:
tytulprawny:....
w roku ubieglymprzych6di doch6dw wysoko6ci:...
Z tegotyhtu osi4gn4lem(elam)
4. InnenieruchomoSci:

powierzchnia:....
o wartoSci:. . .. . ... .. . .. .

tytulprawny:....

...$e. ry*+e4f+l,1...r^he5.v.ge**""o.d,
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III.
posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nale2ypoda6 liczbq i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4pakiet wiqkszy ni2l}Youdziat6w w sp6lce:
Z tegotyhtu osi4gn4lem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...

IV.
Posiadamakcje w sp6lkach handlowych - nale2ypoda6liczbq i emitenta akcji:

:w.\e.
...frr€td,.ck*"^
wiqkszyni210% akcjiw sp6lce:
akcjete stanowi4pakiet
w roku ubiegtymdoch6dw wysokoSci:...
Z tegotytulu osi4gn4lem(elam)

V.

jego maj4tku
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do
odrqbnego) od Skarbu Panstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiryk6w,komunalnej osoby prawnej lub zwi4Tku metropolitalnego nastqpuj4ce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargt - rrale|y poda6 opis mienia i datq nabycia,

VI.
""""'
l.prowadzqdzialalnoS6gospodarcz{z)(nale1ypodadformQprawn4iprzedmiotdzialalnosci):

osobiScie

''
dzialalnoSci (naleLy podai formqprawnqi przedmiot dzialalnoSci):

osobiScie
wsp6lniez innYmiosobami
w roku ubieglymdoch6dw wysokoSci:...
Ztegotytutu osi4gn4lem(Elam)

VII.
1. W sp6lkachhandlowych (nazwa,siedzibasp6tki):

.vyl.e-.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

w roku ubiegtymdoch6dw wysoko$ci:.. .
Z tegotytutuosi4gn4lem(qtam)

jestem czlonkiem zarzqdtt(od kiedy):

jestern czlonkiem rady nadzotczejt3)(od kiedy):

jestemcztonkiemkomisji rewizyjnej(odkiedv):
w roku ubieglymdoch6dw wysokosci:...
ztegotytutu osi4gn4lem(Elam)

jestem czlonkiern zarzqdu(od kiedy):
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

w roku ubieglymdoch6dw wysoko6ci:
Ztego tytufu osi4gn4lern(Elam)

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytutu zatrudnienialub innej dzialalnoScizarobkowej lub zajE6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z

IX.
Sktradniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zNotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleiy podai markq,model i rok produkcji): ...

r .....=. .. ...1rJ.e€p...il
...z.ooq.
...Y.:3..
.......$nm

x.
kredyty i po?yczki
w tym zaci4gniEte
Zobow iqzania pi eniqzne o wartoScipowyzej l0 000 zNotych,
jahim
zdarzeniem, w jakiej
oraz warunki, na jakich zostalyudzielone(wobec kogo, w z-wiqzlcv z
wysoko6ci):

cz4scB
Adres zanieszkanraosoby skladajqcejo6wiadczenie
:

Miej scepolo2e
1...
2...,
3.
4.

II czE6ciA (adres):

Powy2szeoSwiadczenie
skladam6wiadomy(a),i2napodstawieart.233 $ I Kodeksukarnegoza
podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozi kar.apozbawieniawolnoSci.
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[1| Niewla6ciweskre5lid.
[2f Nie dotycry dzialalnoSciwytw6rczej w rolnictwie w zakresieprodukcji ro5linnej i zwierzqcej,w formie i zakresie
gospodarstwaro&innego.
[3] Nie dotyczyrad nadzorcrychspoldzielnimieszkaniowych.

