
OSWIADCZENIE MAIATXOWE

w6jta, ,astepcy wiijta, sekretarza Eminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organiuacvjnej gminy,

osoby zarzqdrajAcej i crlonka orgsnt| zarzadzajqcego SminnE osobE prawnq ora. osoby wydaiqcej

decyrje administracyjne w imieniu w6jta1

25

1. o'oh sktadahca do.godnego u pr.wdt, sta6nnEBo i .upelneso wypelnienia

2. Jeieli poszczet6lne rubryklnle znaidujaw kontretnym pnypadku zastosowanla, naleiywPlsaa "nie dotvctv".
3. osoba sktadaiaca oJwi.dczenle obowierana j€n ol.eilia przynaleinosa postcreg6lnych rlladnik6w

mailtkowych, dochod6w i.obowiqzai do malqtku odrtbneso imaittku objRrego malieilska wsp6lnoJcii

4. O{wiadczenle majetkowe dotycry majqtku w kaju I ra granlcq.

5. OJwladczenie majlrkow! ob€jmuje r6wniei wier!ytelnofcl pienieine.

6. w rrrg.l A o(wladdenla t.wane sl informacje jawn€, w clQlci 8 zal informacl. niejawn€ dotYdqce adretu
zamieszkania sliada,QceSo o{wladc:en ie oraz mie,sca Poloienia nl€ruchomo6.i.
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po uapoznaniu sie z p?episami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialno6ci

gospodarczet paez osoby peiniQce funk.je publiczne lti. ot. U. z 2071 r. poz. 1393) oraz ustawy 2 dnia

8 marca 1990 r. o samonqdzie sminnym (Dz. U. z 2a77 t. poz.7A75 7 p6in-znr.), zSodnre z art. 24h tej ustawy

o(wiadczam,2e posiad.m wchodzQce w sklad maliensk ej wsp6lnoici maiqtkowej lub stanowiace m6l

0,2s3,\8-
t.
Zasoby pieniq2ne:

- 610dki pieniq2ne zgromadzone w walucie pol5kiej:
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4.lnne nieruchomoicil
powie12chnia:.,.,.,..,.i :---,

lll.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych naleiy podaa liczbq i emitenta udziatow:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

Z tego tytulu osiEgnqlem{elam ) w roku ubieglym doch6d w wysokoki

Nabyiem(am) (nabyt m5j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Pa6stwa, innej padstwowei osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwiq2k6w, komunalnej osoby prawnej lub rwiEzku metropolitalnego nasrqpujace mtenie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaC opis m,enia i datq nabycia, od kogo: ............._.... .......................

1. Prowadzq dziaialnoia gospodarcza' (naleiy podaa formq prawnq i pr.edmiot dziaialno6ct): :::.

.

l. Do-r o pow'er1cnn... .tyrJrprJwry: ....-.......
2. Mieszkanie o powierzchn ......'-............ m', o warto(c r....... .... tytulprawny: ..-:.

3, Gospodarstwo rolne:

rodzajzabudowy:......... .....1.. ...,.......,,.........
r/tJlprawry:
Z tego t\/lutu osiqgnqlem(elaml w roku ub egtym priych6d i dcchod !v wysokojc : .i .....:,-. ......,.t: .

udrialy te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w sp6tce: ..

Posiadam akcle w sp6lkach handlowych naleiy podaa ticzbe i emitenta akcji



2. ZatzEdzam dzialalnoicia gospodarczE lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoici

{nalezy podaa formq prawnQ i przedmiot dziatalno6ci)r ..................1....,
,,, :,,',.,,,,,,,,.,,,,,,,

- osobi<cie

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osiEgnalemiQtam) w roku ubieglym przy.hod I doch6d w wysokoici

- wsp6lnie z innymi osobami

v[.
1. W spdtkach hand owych (nazwa, siedzlba sp6lki)

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej(od kiedy)

-jestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kledY): .................................

Z tego tytulu oraagnelem(elam) w rokLr ubieglym doch6d w wysokosci

-jestem cronkiem rady nadzorczei'(od k edy)

Z tego tytulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko<ci

3. W fufldacjach prowadzEcych dzialalno(a BospodarczE

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedyi

ztegotytulu osiqgnEiem(eiam) w roku ubieglym doch6d w wysokolcir ...............-.... ........................

2. w sp6ldzielniachl

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)i

-jestem czlonkiem komisjl rewizyjnej (od kiedy):..

jestem culonklem zarzedu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od k edy): ...



Z tego tytuiu osiagnElem(qlam) w roku ubiegiym dochdd w wysoko(ci: .....

v t.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqa,2 podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego Wtult)

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoaci powy:ej 10 000 zlotych (w przypadku poja2d6w mechanicznych
na eiy podaa marke, model I rok produkc,i): ...

x
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Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U 22017 r. poz. 187 5))

t'

Powyi'ze oiwiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podetawie an. 233 5 1 Xodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy Srozikare po?bawre.ra wo noic.

I 
N ewlaiciwe skreilia.

': N e dotyczy d2ialalnoiciwytw6rczejw ro nictw e w zakresie produkcji roilinnej izwierzqcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.I Nie dotyczy rad nadaorcuych sp6tdzielni m eszkariowych.


