osWlADczENlE MAJĄTKoWE
wójta' zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki olganizacyjnej gminy,
osoby zarządzaiącej i członka organu zarŻądzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administlacyjne w imieniu wójta1
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1.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgoclnego z prawdą, starannego i Żupełnego wypełnie_

2.

Jeżeli poszczegó]ne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku Żastosowania, należy wpisać.'nie clotv_
qzv!.

3.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników mająt_
kowych' dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością m;_

nia każdej z rubryk.

jątkową.

4.
5.
6.

oświadczenie ma.jątkowe dotyczy majątku w kraju iŻa granicą'
oświadczenie majątkowe obejmuje równieźwieŻytetności pienięŹne'
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaśinlormacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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mlona ińazwsko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)
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po zapoznan]u się z prŻepisami ustavly z dnia 21 sierpnja 1997 r. o ogranicŻeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publjczne (Dz' U' Nr 106' poz' 679' z 1998 r' Nr 113' poz' 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, paz. 4A3, 220A0 t. Nt 26, poz.306 anz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, po2.1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz' U' z 2001 l' Nl 142' poz' 1591 ańz z 2002 r' Nr 23'
poz' 220, Nr62, poz' 558 Nr 113, poz' 984' N. 153, poz' 1271 iNr214' poz' 1806), zgodniezań.24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majatek
odrębny:
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Zasoby pieniężne:
środkipienięŹne gromadzone w walucie polskiej:

-
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Dom o powie.zchn;'
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Mieszkanie o powieŻchni:

3. Gospodarstwo

rolne:
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''''(Ż'Q ' ' n''

owalloscl '' 1''1'''''''.'''':''''''IytLlp.awny'

'''.'-]..''.'.

?ą'(l:, (4 's ',

m2'

owańości: ''''''.tytułprawny:

pawielzchnia.
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o wańoścl:

rodzaj zabudowy:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
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lnne nieruchomości:

powieEchnia: .....,.,.,.,
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o wartości:
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Posiadam udzjały w spółkach handlowych

-

naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów:
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udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałÓW

W

.

spółce:

z tego tytułu osiągnąlern(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

Posiadam akcje

W

- nalezy podać liczbę
/!'(€'''?PT/C'!'/'''

spółkach handlowych
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emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Większy niŻ 10% akcjiW spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

wysokości:

W

Nabyłem(am) (nabył mój rnałżonek' z wyłączeniem mienia pŻynaleŻnego do jego majątku odrębnego) od skarbu Państwa' innej państwÓwej osoby prawną' jednostek samorządu terytorialnego, ich związkóW ]ub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie' które pod]eqalo zbyci! w drodze prŻetalgu
należy podać opis
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1' Prowadzę dŻjałalnośćgospodarczą'Ż(na]eŹy podać formę prawną i plzedm]ot działalności):
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Z tego iyiułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubjegłym dochód w Wysokości:

2' zalządzam

dz]ałalnościągospodarczą lub jestem prŻedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działa|ności

(należy podać fo.mę prawną
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jeslen_ clłon\iem ZalŻądu iod k edy)'

jestem członkiem lady nadzorczej (od kiedy):

-jestem
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członkiem komisji rewiŻyjnej (od kiedy):

''''' . . .'

.

z tego tytułu osjągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w Wysokości:
2' W spółdzie niach:

-
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jeslen" cllon(iem zarządu (od k eoy,'
jestem członkiem lady nadzorczej3 (od kjedy):

-jestem

członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)|
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Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

W

3' W fundacjach prowadzących działalnośĆgospodarczą:

Wysokości:
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jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadŻorczej (od kiedy): ''' ''' ' '' ''' ''. ''' ' '. '''.' ' ''
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ''''.''.''''.'''.''.'-''.'.

'

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w Wysokości:
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lnne dochody osiąga1e z tytułu Żatrudnienia ub innei działalrościzaroblJowe' lJb zaięc' z podariem kwol
Uzyskiwanych z każego lytuiu: '''''
@8Żf''F} ' ''óę śJ?,?6 ' l/.ł4, '' '''
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składniki mienia ruchomego o Wańości powyiĘj-19 0_00^złglycll |Ę przypaqku pojazdóW rnechanicznych należy
podaĆ markę' model lrok prodLkcji)' ''''' '' '' 'r!:''n'ql'-ol ''12ł''' '' ''ć.?5'L
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Zobowiązania pieniężne o wańości powyŹej 10 000 złotych, w iym zaciągnięte kredyty

na jakich zostały udzielone (wobec

kogo'
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pożyczki oraz warunki'
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Powyższe oświadczenie składam śWiadomya)' iz na podstawle art'
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