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wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierorvnika jednostki organizacyjnej gminy'
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje

administracyjne w imieniu \Yójta.
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Uwaga:
l. osoba składająca oświadczęnię obowiązanajest do zgodnego z prawdą, Stalannego i zupełrrego wypełnienia

kaŻdej Z rubryk'
2' Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdują w konketnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,4Ę

dotvczy".
3' osoba składająca oświadczęnie obowiązanajest okeślić pzynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowlązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową'
oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kaju i za granicą'
oświadczenie majątkowe obe.jmuje również więz}tęlności pięnięŹne.
W części A oświadczenia ZaWafię są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości'

4.
5.
6.

Zasob) pieniężne: 1'1 Y 1Y' - ')J ź
_ środLi pienieŻne zgromadzone lł walucie polskjei' ........y'''<-,ł'l''t>. rr łł..

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia21 sierpnia l997 r' o ograniczeniu prowadzęnia działa]ności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U ' zŻ017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U . z 2017 r. poz. l 875 ), zgodnie Z ań. 24h tęj ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
ma jątek odrębny:
I.
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3. Gospodarstwo rolne:
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III.

Z tego t}łułu oSiągnąłem (łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

l tego tylulu osiągnąlem ( lam ) w rolu ubieglym dochód rł w5:okości:

v.
Nabyłem (łam),( nabył mój małŻonek, z wylączeniem mienia plzynależnęgo do jego majątku, odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,

- wspólnie z innymi osobami

IV.
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aLcje te stanowią pakiet większy niż l0o o akcji w spóJce: ''''''''''..'..

komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze
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vI.
l' Pro\\adZę dZiaIalnośc gospodarcz4 ( naleŻy podac lo.finć pralłną i przedmiot dzialalności'1:''''.''''............''''''.....

Z tego r},tu lu osiągnąIem1lam) rł roku ubieglym dochód w w1sokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jęstem pŹedstawicielem pęlńEiocnikiem takiej dziaIaIności
( naleŻy podaó formę prawną i przedmiot działalności ) ...'...ą.€'.ad4łłĄ

- osobiścię..
- wspólnie z innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem ( łam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:........................'
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_ jestem członkiem Zarząd\ ( od kiedy ):

- jesrem czlonkiem radl nadzorczej r od kiedl )r ............................
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):............
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- jestem członkiem zarządu ( od kiedy )

- je.tern czlonkiem rady nadzorczej r od kiedy I :..............................
- je.tem czlonkiem komisjirewizl.jnej ( od kiedy t:............
Z tego t;tulu osiągnąIem l lam)\Ą roku ubieglym dochód w w1sokości:

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 10. 000 Złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalęży

x.
Zobowiązania pieniężnę o Wańości powyżej l0 000 Złotych, w tynr zaciągnięte ked).ty i poĄczki oraz warunki'
ng.,1akich zostaI gdzielongtrłopec Ęogo' q zrł i3z^ku zjgkip ądarzenieą w jakiei wysoko:|ci): '..''............''''''.....
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