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OSWIADCZENIE MAJ^TKOW E

• •
wnjtal /astvpcy wojta, sekrctarza gminy, skarbnika gminy, kicrownika jednostki organi/acyjni'j gminy,

osoby zarz^dzaj^cej i czlnnka organu /ar/ad/ajart ' jzn gminnq osoba. prawna
oraz osoby wydaj^cej decyzjc administracyjnc w imieniu wojta1

, dnia
imicjscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladiijaca oswiadczenie obo\viqzana jest do zgodnegn /. prawdq, starannego i

wypelnienia kazdej / rubryk.
2. Jczcli poszczcg6lnc rubryki nie /m i jdu ja , w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ".nip

dotvczv".
3. Osoba skiadajaca oswiadczcnie <il io\\ ia/ana jest okrestic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow

m:i jqtkuv\ \ch, dochodow i /ubuui;) /an do maja tku odr^bnego i majijtku objele^o nial/er'iska wspolnosci^j

4. Oswiadczenie majatknwe dotyczy majatku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie niajs^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienit;zne.
6. W c/.esci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, vv t/^sti B zas inlbrmacje niejawne dot\cz;ice

adresu zamics/kania skladaj^cego Oswiadczenie oraz micjsca polozenia nicruchomosci.

CZ^SCA

Ja, niiej podpisany(a)
(imiona i nazwiskworazna^uisko rodov^c)

(micjs/.' zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisarni ustawy 7 dnia 21 sicrpnia 1997 r. o ograniczenhi prowadzenia d^ialalnosci
gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z20!7 r. poz. 1 393 )ora? ustawy z dnia S niarca 1990
r. o "samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 20 I S r. poz. 994), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, zc posiadam
wchodzqcc w sktad maJzcnskicj wspolnosci majqtkowcj lub slanowiacc moj maJLjtck odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:
- srodki picni^znc zgromadzonc vv walucic polskiej: ...........................................................................

-srodki picni97ne zgromadzonc w walucie obccj:

- papicry wartosciowe:

na kwot?:

II.



Z/Q
1. Dom o powierzchni: tn2, o wartosci: ^^^^.^P^ml prawny:

2. Micszkanie o powicrzchn^.T*^ in2, o wartosci'^:99~y9<..tytu} prawny:
3. Gospodarstwo rolne: / /

rodzaj gospodarstwa: .£ .̂...7*^7^5* powicrzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

lytul prawny:

Z tcgo tytulu osi;4gnakni(clam) w roku ubieglym przychod i doohckl w wysokosci
4. Inne nicruchomosc^; A , * / T +/ /ft*«dlp^C£/)fe^ //wr^*^"*powierzchnia:

faj&s.
owartosci:

tytul prawny:

III.
Posiadam udzialy w spoikach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitcnta udziatow:

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spolcc:

Z tego tytulu osiqgnqlcm{^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitcnta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoke: ./^HSr 7^/7-

Z tcgo tytulu osiqgnqletnfctam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.
Nabytem(am) (nabyl moj mal/onek, / wyljjczeniem mienia przynaleznego do jego niajijtku

odrebnego) od Skarbu Patistwa, innej panstwowcj osoby prawncj, jednostck samorz;jdu

terytorialnego, ich zwi^zkow, komunainej osoby prawncj lub zwiqzku mctropolitalncgo nast^puJEjcc

mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od

* kogo: •• : ^

V



VI.
1 . Prowadze dzialalnosc gosnodarcza2 (nalezy podac forme prawna i pr/edrmpt dziatalnosci):

- osobiscic

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi^gn^em(elam) w roku ubicslym przychod i dochod w wysokosci: '.....
//L

2. Zarzadzam dzialalnoseiq gospodarczjj lub jestem przcdstawicielcm. pelnomocnikicm

dzialalnosci (nalezy podac tonne prawna. i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^gnalcmtelain) w roku ubieglym dochod w wysokosci: /rTVrr..

vii- aCoLr**
I. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): *" c-

- jestem czionkiem zarz^du (od kiedy):

- jestem czkmkiem rady nadzorczej (od kicdy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego lytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochodow wysokosci:

2. W spoldzielniach:

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczcj1 (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
(I

A * .,**
Z tego tytuiu osi^gnaiem(e4ain) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ...



3. W fundacjach prowadz^cych dzialalnosc gospodarczq: ,r*£*r TT. T/.7T7.

- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgna^enXelam) w roku ubicglym dochod w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osisjgane 7 tytulu zatrudnienia lub innej d7ialalnosci zarobkowej lub 7ajec, z podanicm
kwoLuzvskiwaavch z kazdecatytulu:..

/ULJ" f ' i ""^ /> •"1""'"* J l " e Jlffll** -L -̂we tGsnfai
-kfa"^ ofcexbtAtcuftf

•/'••••/
1 ."?T W ' ^? . ^ . ^ J ? T V W "Tf - - t -*• _--™^, v^wi^f yt —-» *-*A^V*^4~'*£J^t /• /^

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 /lolych (w przypadku poja/dow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

X.
Zobowiqzania picnie/ne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgniete kredyty i po/yc/ki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdar7eniem, w jakicj
wysokosci):



Powyzsze oswladczfcnie" sRJatiam swiadomyf^/J, 12 na podtfawie a'ff./Z 3 if I kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc. data) fpodpis)

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporza.dzenia o ochronie danych osobo\\ych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy. ze:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina &9£ts/y%&'\^^_
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych -

3. Dane osobowe przetwarzane beda zgodnie z przepisami usta\vy o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994);

4. Odbiorcami danych osobowych b?d^ wylsjcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa;

5. Dane osobowe przcchowywane b?d^ przez okres 6 lat;

6. Kazdy ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich sproslowania, ograniczenia
w przjpadku kwestionowania prawidlowosci danych;

7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie danych osobowych jest obowiazkowe na mocy ustawy o samorzijdzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz.!J94)

1 Niewfasciwe skreslic.
2 Nie doryczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzieini mieszkaniowych.


