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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretar/a gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organi/acyjnej gminy,
osoby /iiivad/ajitcej i ezlonka organu zarz^dzaj^cego giiiinna osoba, pra\ na
oraz osoby wydaja_cej dec\zje administracs jnc w imieniu wojta1

r^v...M dnia
(miejscowoSc)
Uwaga:
1. Osoba skladajuca oswiadc/enie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli pos/czcgdlne rubryki nic / n a j d u j a w konkrctnym przypadku /astosowania, nale/\c "nie
dotvczv".
3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenic olm\vjazana jest okrcslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maja.tkowych, dochodow i /obou ia/;ih do m a j a l k u odrebnego i niajatku objetego mat/enska wspolnoscia
4. Oswiadczcnie maj^tkowe dotyczy niajaikii w kraju i za «rank-a.
5. Oswiadczenie maja.tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W c/^sci A oswiadczenia /awarte s^ informacje jawne, w cz^sci B /as informacje niejawne dotycz^ce
adrcsu /aniies/kania skladaj^ccgo oswiadczenic ora/ miejsca polo/cnia nicruchomosci.

CZ^SCA
Ja, nizej podpisany(a),
i nazwisko oraz DaAfrisko rodowe)

urodxony(a) ........ M<'!.\A.9.3>Sr. .............. ..................

jsct; ^atrudnienia, statiowisko lub funkcji)

po 7apo7naniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sicrpnia 1997 r. o ograniczeniu prowad/cnia dziatalnosci
gospodaavej przez osoby pctni^ce funkcje public/ne (D?. U. 7 2017 r. poz. 1393) oraz usta\vy 7 dnia 8 marca 1990
r. o s'amorzadzie gminnyin (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), zgodnic z an. 24h tej ustawy oswiadczam, zc posiadam
wchodzacc w sktad matzeriskicj wspolnosci majatkowej lub sunowiacc moj maj^tck odi\-bny:
I.

Zasoby picni^znc:
- srodki picni^zne zgromadzonc w walucie polskicj; ...........................................................................

-srodki picni^znc zgromadzone vv walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

na kwot?:

II.

1. Dom o powierzchni:4#?. m2, o wartosci^!??£C>.#/tul prawny: .
/

f X>

\. Mieszkanie o powierzchniJ..&S m 2

, o wartosci: *^:°P?^?. tytul prawny: . .

3. Gospodarstwo rolnc:
rodzaj gospodarstwa: ...*S.*rr......P - . . T !.........................., powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytulu osiagna|em{elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
f
.
.
^folJkl^: W ^
. ^.^L..
powierzchnia:

owartosa:

tytul prawny:

III.
Posiadam udzialy w spotkach handlowych * nalezy podac liczb$ i cmitcnta udzialow:

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

</

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

a
akcjcte stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego lytulu osiagnaleni{elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

/JO*

.

.

/
V.
Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wylaczeniem mienia przynale/nego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jcdnostck

samorzadu

terytorialncgo, ich zwiazkow, komunalncj osoby prawnej lub zwiazku mctropolitalncgo nast9pujaee
mienie, ktore podlegaio zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat$ nabycia, od
kogo:

VI.
1. Prowad/9 dzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme prawnai przedmiol d/iahlnosci)

...^fa^..y'?.t^^
- osobiscic

sfe*,
- wspolnie z innymi o s o b a m i * ~

Z tego tytuhi osiagnalem(elam) w roku ubicglym przychod i dochod w wysokosci:

»

2. Zarzijdzam dzialalnoscia^ gospodarcz^ lub jcstcm przcdstawiciclcin, petnomocnikicm taKicj
dzialalnosci (nalezy podac forni? prawna i przedmiot dziaJalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiagnalem(e^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ... jrf^T^....QI.Q.
VIL
1. W spofkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadxorczej (od kiedy):

A

Of Oft? U^

L

t. _*
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochodow wysokosci:
2, W spotdziclniach:

-jestem czlonkiem zar/^du (od kiedy):

-jestem czkmkiem rady nadzorczej"1 (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

•*•** ^

Z tego tytuhi osi^gnalcnXe^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

CT; .C-

0.

3. W fundacjach prowadzijcych d/ialalnosc gospodarcza:

JML
- jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

fr~$rr.

z«" w

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).

Z tego tytuhi osiagnalem(clam) w roku ubicglym doehod w wysokosei:

fJfrr...

VIII.
Innc dochody osiaganc ? tytuhi zatnldnienia lub inncj dziatalnosci zarobkowcj lub zajec, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlolych (\u pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark^, model i rok produkcji): ..............................................................

Ao.
X.
Zobowi^zania pienie/ne o wartosci powyzej 10.000 zlotych. w tym zaciagni^te kredyly i pozyc/.ki
oraz warunki, na jakich zostaly udziclone (wobec kogo. w zwiazku z jakim zdarzcniem, w jakiej
wysokosei):

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

(miejscowosc, data)

Zgodnie ri art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, ze:
1. Adminisrratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina
2. Kontakt z inspektorem ochroriy danych -

3. Dane osobowe przetwarzane bedq zgodnie 2 przepisami usta\vy o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2018 po2.994);
4. Odbiorcami danych osobowych bedi} wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa;
5 Dane osobowe przechowywane b$di} przez okres 6 lat;

6. Kazdy ma prawo do zadania od administratora dostepu do s.woich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia
w przj'padku kwestionowania prawidlowosci danych;
7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest obovviazkowe na mocy ustawy o samorzqdzie grninnym (Dz. U. z 2018 po?,994).

1

Niewlasciwe skreslic,

1 Nie

•^

doryczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
-1 Nie dotyczy rad nadzorczych apdldzielni mieszkaniowych.

