
, kierownika jednostki

oSwrenczENrn MAJATKoWE

organizacyjnej gminy,

14 rik.Jfrf,fu
(miejscowoSi) (dnia)

UWAGA:
1. Osoba skladajqcaolxiadczenie obowi4zana jest do zgodnego zprawdq, starannego izupelnego wlpetnienia

kaZdei z rubrvk.
Je2eIi poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale?y wpisai ,,nie dotyczy" .

Osoba skladajqcao|wiadczenie obowi4zanajest okreslii przynale2nolcposzczegolnych skladnik6w
maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzan do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego malzenskq wsp6lno5ci4

majqtkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kaju i za granicq.

Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniez wierzytelnoSci pienigZne.

W czgsci A oSwiadczeniazawarl'c s4 informacje jawne, w czg6ci B zaS informacje niejawne dolycz4ce adresu

zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomo6ci.

CZ4SC A

2

3

4
5

6

Ja, ntzej podpisany(a), ...

urodzony(a)

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczej przezosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22071 r.poz. 1393) oraz ustawy zdniaS

marca 1 990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2017 t . poz. 1 875), zgodnie z aft. 24h tej ustawy

o$wiadczam, ze posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j

maj4tek odrgbny:

$rodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej:



na kwotg:

i emitenta udziaN6w:

udziaNy te stanowi4 pakiet wigkszy niz 10o/o

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach hand

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy nizI0o/o

Ztego tytulu osi4gn4trem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....
V.
Nabytrem(am) (nabyl moj malzonek, zwylyczemem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwr4zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwr4zku metropolitalnego nastgpuj4ce



VI.

I ::-:Y: i":'*::::::':i::i1 :

osobiScie

wsp6lnie z rnnymr osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

2. Zarzqdzam dziatalnolci4 gospodarcz4lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

Ztego tytulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.
1, W sp6tkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki):

jestem cztronkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

jestem czlonkiem rudy nadzorczejl3) (od kiedy):

Ztego tytutu osi4gn4lem(Etram) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:



3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoltgospodarezqi ..... U..'

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):

J---"-__ J JJ

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..

VIII. Inne dochody osi4gane ztytuNuzatrudnienia lub innej dziaialnoSci zarobkowej lub zai9c, z

X. Zobowi4zaniapienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zNotych, w tym zacr4gnigte kredyty i

(^f Uok P!^wttt, 
l'c";Ua
t



CZESC B

Adre s zamieszkani a o s oby skladaj 4cej o Swi adczeni e :

Miejsce pololenta nieruchomosci wymienionych w punkcie II czgsci A (adres):
1

A

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), iz napodstawie art. 233 $ I Kodeks ukamego za
po danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi kalz pozb awieni a wo lno s ci.

(miejscowoSi, data) (podpis)

[1] NiewlaSciwe skreslii.
[2] Nie dotyczy dzialalnoSci wfi6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej,w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie doty czy r ad nadzor czych sp 6ldzielni mieszkaniowych.


