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(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzeniadziŃalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z20I7 t. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2017 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy,

oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębrry:

OSWIADCZENIE MAJĄTKO

gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta tll

wójtao za§tępcy wójtao sekretarza gminy, skarbnika gmi
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka

l, i..

.ę.t"!t.kuu.*.....,
(miejscowość)

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zptawdą, starannego i zupełnego wlpełnienia

każdej z rubryk.
Jeżeliposzczególne rubryki nie majdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy wpisać ,,nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określić przynależnośćposzczegolnych składników
rnajątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe doĘczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie maj ątkowe obejmuj e r ówtież wierzytelności pienięzne.
W części A oświadczeniazawartę są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomości.

CZĘSC A

Ja. niżej podpisany(a), ...,..,).f§.tyi:-,r.ii.,,*..,....,:J.*.LIL.u.l]....... 1d.;-i:ir
J . _ ł it ".," .. 

(r-rona i nazwisko oraz nalwisko rodowe) \ ')

urodzony(a)...,;...!.,...1.9.,...,1..$.Ć.i

$§r*|,*{r.ł

I. Zasoby pieniężne: *,....fuie
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. na kwotę:
II.
1.

2.
a
J.
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udziŃy te stanowią pakiet większy ni4l0% udziŃow w spółce:
,l!.ł:... et c.Ę.r ::1....

Z tego tltułu osiągnąłem(ęłam) w rok#9bidgłym dochod w wysokości: . ., ,
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akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego ty,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . ..
v.
NabYłem(am) (nabYł mój małzonek, z wyŁączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, irurej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terYtorialnego, ich związkow lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
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osobiście
wspólnie z innymi osobami

wspólnie z innymi osobami

jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

jestem człoŃiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

j e stem członkiem r ady nadzor czejl3l (od kiedy) :

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiesłvm
i9 "

... "łk|./._ę.....(,
3. W fundacjach prow adzących działalność

jestem członkiem zarządu(od kiedy):





PowYzsze oŚwiadczęnie składam świadomy( a), iż napodstawie art, 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karapozbawienia wolności.

&u,v|^ruuV., /.{, Q,ł, Eat8
(miejscowość, data)

Il] Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie doĘczY działalnoŚci wfiórczej w ro]nictwie w zakresie produkcji roślinnej i rwierzęcej, w formie izakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie doĘ czy rud nadzor czych spółdzielni mieszkaniowych.


