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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizac
osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego gminng osoba prawngoraz osoby wydajaqcej

decyzje administracyjne w imieniu wojta*
Af

wee AA!CA’ dnia 42067M
(miejscowas¢)

Uwaga:

vi

1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegélne rubryki nie znajdujag w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa¢ "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowigzana jest okreslié przynaleznos¢é poszczegdinych sktadnikow
majatkowych, dochodéw i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego matzeriska wspdlnoscig
majatkowg.
4. Ogswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
. Oswiadczenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A ofwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania sktadajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
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po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zgodnie z art. 24h tej ustawy
ogwiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzeriskiej wspdinosci majatkowej lub stanowiace moj
majatek odrebny:
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1. Dom o powierzchni: ..........000.Teeteteenasens m2, O WartOSCi: ..... eeevesseneene tytut prawny: ..........seevbeseeaneenenenses
2. Mieszkanie o powierzchni: £222... m?, o wartosci: 289.209| tytut prawny: WellawyitrotOre
3. Gospodarstworolne:

[DrCenk
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Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym przychdéd i dochéd w wysokosci: Aisin,
4. Inne nieruchomosci:
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V.
Nabytem(am) (nabyt méj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)
od Skarbu Parstwa, inne] pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwigzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace mienie, ktére podlegato

zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda¢ opis mienia i date nabycia, Od KOO! w.eceeceeseeeeseeesseeeeeteaeeeeeereees

Vi.

1. Prowadze dziatalnogé gospodarcz@? (nalezy podac forme prawng i przedmiot dziatalnOsci): ........cee
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Z tego tytutu osiggngtem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochéd w wysokosci: ME, OLLcoy

2. Zarzadzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy poda¢ forme prawngi przedmiot dziatalnOsci): .......scs eects nesses tsersteateneneeneeteneetenenntenttins
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Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosei:
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1. W spétkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): AtkQE AA scsusecescraceeasesevecsestecesseasenssaears
4

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): ........ MAE... PONG sesessseseussucaeevisacavavecicetensececeeasetecees
cssuaesucuesseseasceevecausscutcansesssesssecaenesaceceneciecstesseesadeassesessemana
—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): MAL, ott Shveceseaueueestecevsesssenssetsaseaccaeenecsens
¢

,

.
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Zobowigzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki
: .....
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci)

=Mechs t.Lepetectet MO.2arkurd),it eprheOtto,

LOC a

CZESC B

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

BaduWeob tot
(miejscowoésé, data)

(Drogaaede WLoatgonroeto
(podpis)

1 Niewtasciweskresli¢,
2 Nie dotyczy dziatalnoéci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roglinnej i zwierzecej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spétdzielni mieszkaniowych.

