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oŚWnDczENlE MĄĄTKoWE
+Yó@kałónł&a.e,Rilłt, kierownika iednostki organizacyjnei gminy,

osoby zarządzającei i czlonka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby Wydaiącei
decyzie administra cyjne w imieniu wflbl //

3/rr' ź,P#-, o","&.Aż,,/t.,,.
(-iejscoWość)

UWagai
1. osoba składaiąca oświadcżenie obowiążana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

kaźdej z rubryk,
2. Jeźeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, nal€źy WpisaĆ ,,nie dotvczy''..

3. osoba składaiąca ośWiadcżenie obowiązana jest określić przynależność poszczegó|nych skladników
maiątkowych, dochodóW iżobowiązań do maiątku odrębnego imaiątku objętego malźeńską Wspólnością

maiątkową.
4. ośWiadcżenie majątkowe dotyczy maiątku W kraju i za 8ra nicą.

5. ośWiadczenie majątkowe obeimuie róWnież Wierżytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia żawarte są informacie iawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składaiąceEo oświadczenie oraz mieisca położenia nieru.homości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a.), a/
(imio

urodzony{a)

""?
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia ].997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z2077 r. poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój

majątek odrębny:

ł.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ..,.

#ł,,,,,_

na kwotę:
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(nriejsce lub
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- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .. 1 /l^

- papiery wartościowe: ....,...



-..- *lEł

lll.
Pori.Ourn udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziaty te stan owią pakiet Większy niż

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) ku m dochód w wysokości: ....

lV,
Poriua", akcje w spótkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta akc,ii:

Nabyłem(am) (nabył mój mażonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

odSkarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnei, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej luó związku metropolitaInego na5tępujące mienie, które podlegało

znyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: """""""""""

vl.
1. Prowadzę działalnośc gospodarqzą' (na|Py podać formę prawną i przedmiot dzi

............ł,/ł:.,,,..,z-ar. 7:. -
ałalności)

I

udziałóW W spótce:



- osobjście

- Wspólnie z innymi osobami

- osobiście

- Wspólnie z innymi osobami
. . ..l,,. ..'" " " i" "'
.........ź?,*....

ł,* .^,Źił.:

].. W spótkach handlowych (nazWa, siedziba spółki):

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłm dochód w Wysokości
.,,,.,,,...a_.

-jestem czlonkiem komisji rewiżyjnej (od kiedy):
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Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: """"""""""""""""",

2.Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstaWicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..........,..........

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): ...,...........

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy);......

Z tego twułu osiągnąłem(ęła m) w roku UbiegłVm dochód w wysokości:

-jestem cżłonkiem zarządu (od kiedy): ,...........

-.iestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):...,..

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .



lnne dochody osiągane z MułU zatrudnienia lub innej dfałal9ości zarobkowej/ub zajęiz podaniem
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lx.
składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10 0oo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należ"y3odać mąrkę, molel i rok produkcji): .,,,j............:r"""" *-*...ł_::..i......
.. -,rf su. v. " 

ł,.Ąj, e Ą o 
"- rt, 

=^ 
:ż..: . 

-*,.. 
:...... :: 1.., ;...,..... ..,...

;łźił . :.,. ,

x.
Zobowiążania pieniężne o Wartości powyźej 10 ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

WarUnki, na jakich zostaty Udzielone (Wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej Wysokości); ......

.1§',...

Z tego t},tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: """""""""""""



Miejsce połoźenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawnośćinformacji wyłączona na podstawie art.z4i ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządziegminnym (Dz. U, z 201.8 r.i poz.gg4, 1,0O0,7349 z pózn. zm,|

czĘŚĆ B

oświadczenie: jawność informacji wyłączona na
o samorządzie gminnym (Dz. U, z 201,8 r.: poz.994,

PowyŹsze oŚWiadczenie składam świadomy(a), iż na podstaWie ań. 233 § 1 Kodek5u karne8o za podanie niepraWdy
lUb zatajenie praWdy grozi kara pozbaWienia wolności,

Adres zamjeszkania osoby składającej
podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r
1000, 1349 z pozn. zm.)

(miejscowość, data)

ł.j
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podpis)

1 Niewłaściwe Skreślić.
2 Nie. dotyczy działalnoŚci Wytwórczej W rolnictwie W Zakresie produkc.ii roślinnej i zwiezęcej, w formie
. i zakreSie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzolczych spółdzielni mieszkaniowych.


