
oŚwraoCZENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzając"j i członka organu zarządzającego

gminną osobą prawną oraz osoby wydająĘ decyzje administracyjne w imieniu
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(miejscowość) (dnia)

UWAGA:
l' osoba składajqca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą, Starannego i zupełnego wypetnienia

kaŻdej z rubryk'
2. JeżLe|iposzczególne rubryki nie zrajdują w konkretnym przypadku zastosowania,naleĘ wpisać ,,nie doĘ/czy''.
3. Osoba składająca oświadczęnie obowiązanajest określić przynależnośćposzczegó|nych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązafi do majątku odrębnego i majątku objętego małŹeńską wspólnościq
majqtkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje równięz wierzytelności pieniężne.
6. W częŚci A oświadczenia zawartę sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenię oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.
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CZĘŚC A

Ja, niŻejpodpisany( a), ,.. Ll ,alp'tr,&......t1.q,* e ...Is.q|*,,,t...
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowę)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po Zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia działa|ności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr l06, poz. 679, z |998 r. Nr 1 13,poz.715

Nr1ó2, poz.1126,z7999r.Nr49, poz.483,zf000 r.Nr26, poz.306orazZf00f r.Nr1l3,poz.984iNr
f14, poz. l806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzĄdzie gminnym (Dz. U' z 201.6 r., poz. 446),

zgodnie z art.2łhtej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności

majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: . '.... ,..,(!ŁŁ cbttt;z-0!
środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej: ... .Wt,a.....i k4}ł{
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na kwotę:
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podać |iczbę i emitenta akcji:

:: :: :: :- 
* o.: - 

::':::1łil*:,ffi. ?' T);:fru
akcje te stanowią pakiet większy ntŻ I0%o akcji w spółce:

Z tegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . .. .ł.ll*. .

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna|eŻnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego' ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujęce mienie, które

podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

....n't *tą



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



VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dz.iałalności zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot u7yskiwanych zkaŻdegoty.tułu: ar,.ałTŁ .,...a.....P.$,.err. 
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Z tego t1.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ci: . ..(M!ł. ..

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyżej l0 000 złotych, w tym zaci4gnięte kredyty i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w rwiązku z jakim zdarzeniem, w
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CZĘśCB

Powyisze oświadczenie składam świadomy(a),iżLnapodstawie art.233 $ l Kodeksu karnego za
po dani e ni eprawdy |ub zataj eni e prawdy gr o zi kar a p ozbawi eni a wo lno ści.
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(miejscowość, data) (podpis)

[1] NiewłaŚciwe skreślić.
[2] Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i mtierzęcej, w formie i
zakresię gospodarstwa rodzinnego.
[3| Nie doĘ cry rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.


