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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, a
syesw, Tale, OUD)
osobyzarzadzajacej i cztonka organu zarzqdzajacego gminna osoba prawng oraz osobywydajacej_
decyzje administracyjne w imieniu wojta’

(miejscowos¢)

Uwaga:

vi

1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawda, starannegoi zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé “nie dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslié przynaleznosé poszczegdéInych sktadnikéw
majatkowych, dochod6éwi zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego matzeriska wspdinosciq
majatkowa.
4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
Oswiadczenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqace adresu
zamieszkania sktadajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
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CZESE A

Ja, nizej podpisany(a), ..........sssssssssccsecceseeeLORLsessseenLEEsessenssessssssssssensenessnsnsssnenessset;
imiona t nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 0004, AE eeeeeeeeY sstetttaeeeceseaeessssenseees W oecseesseeediYIDOYMB. deneveee

TUSCETATBe
DYREUMTOR

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzenskiej wspdlnosci majatkowej lub stanowiace mdj
majatek odrebny:

I.
Zasoby pieniezne:
— Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:
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1. Dom o powierzchni: LMsapeeggeeeetenes m?, 0 wartoseie 202. 000 ytul prawny: ...25..0.Oe CIC
2. Mieszkanie 0 powierzchni: AE. seteseene m?, o wartosci: AE, Ld)Moe tytul prawny: RTASICLC el
3. Gospodarstworolne:
,
/

rodzaj gospodarstwa: ........... ALL... AO. Yee cesussesesuenecueass, POWIEFZCHMIA! ....esessessesssssesseseees
O WartOSCi: ...eesecseeseseeeeeseeeesPB. IOTYGGufsvackvsupsesssesnsessnensseseatssassssenescessesseauausesessuarersesreescateeses
rodzaj ZADUDOWY:?....sssseesssseseesjee fay. . OY.secsecuessescavsessustessucsescvesuecussaesusenessesatsssssesesssess
tytut prawny?oes LICL... 2. Q ory Fc aesuscueneesecosonececasenseoeesecuesveecsscencuscassussecessueraseseasers

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiégtyny przychad i dochéd w wysokoSci: ..............e-eeereeeeeerees
4. Inne nieruchomosci:
POW!ErZChIIA: ...........cccceeessseeescessescensceees Mbabenrvcceeeresteeilegde

O WartOSCl: ..cssccessssssesecsesssecesscsesscsesessssessesceesALE......
tytut PrAWNY:....esccesecsssecsseesesescesecsertecsesrsesees Lhf Poe tQ thi
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Posiadam udziaty w spdétkach handlowych — nalezy podaé liczbe i emitenta udziatow:
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IV.

Posiadam akcje w spétkach handlowych — nalezy poda¢liczbe i emitenta akcji:

corneal LL

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwigzkéw, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujace mienie, ktére podlegato
zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda€ opis mienia i date nabycia, Od KOBO? occ seeessesseeerersesseeeseees
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Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochdod w Mawrieseseesaesofp 5
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Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych Z kazdego tytutur ....... cess csssseesserssnenseueeessnsenessesenssnesssncersseresssesseeneeseersasntoseonens
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IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych
nalezy podaé marke, model i rok PrOCUKC{i): ........e cc cccecceseseessecssneesseeeensneatenesseenessenssseesseeeseessnsensussessananvaasenses

SRRea RE
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): .....

CZESC B

Powyzsze oswiadczenie sktadam $wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

miejscowosé, data)

1 Niewtasciwe skreslic¢.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spdidzielni mieszkaniowych.

