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OSWIADCZEN l E MAJĄTKOWE

Z llo. Prelł,łslr1() N,ik]sro foOc §gsko

wójti, zp;fiBpę;,,Ń}^, sej<retarza. gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
ruoczernir],iłBw'ffixlTii",3"!:,,Ł:ii".§;::iilft.,1iil:ii"TfH?Jł osobą prawną
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Uwaga:

1.

2,
3.
4.
5.
6.

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

wypełnienia każdej z rubryk.

JeżeIi poszczególne rubryki nie znajdują
..nie dotvczv".

w

z

prawdą, starannego

i

zupełnego

konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśIićprzynależnośćposzczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego mażeńską wspólnością
majątkową.

Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą,
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyte!ności pieniężne.
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenieoraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a),
urodzony(a)

..

.....

l&,*.ł380,
C60T§{Bv

zdnia2l sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej
przez osoby pełniącefunkcje publiczne (Dz. U. z2017 r. poz. 1393) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzace w skład
małżeńskiej wspólności majatkowei lpb,stanowiące mój majątek odrębny:
po zapoznaniu się z przepisami ustawy
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Zasoby pienięzne:

ilm,*i

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

-

środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej: ,. . .. . .tAŁ_

-

papiery wartościowe:

.................
na kwotę:
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ll.
1.

Dom o powierzchni

m2, o wańości:
m2, o wańości:

2.
3.

,/,Ęp,qD

Gospodarstwo rolne:

,,r

i

rodzĄ gospodarstwa:
o wańości:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym pzychod idochod w wysokości:
4,

"t,r"

lnne nieruchomości:

il;;;;;;

Ąą

o wańości.

llI.

Posiadam udziały p ępołkach handlowych
|.Wt

dĄhi.\
JJ

-

należy podac liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w społce

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.

posiadam akcje w społkach handlowych

lt,rf,

Ą-v

-

należy podac liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w społce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości. .,...............
V.
Nabyłem(am) (nabył moj małżonek,zwyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podac
opis mienia idatę nabycia, od

ruŁ

l Ń ddłł.ł3

1. Prowadzę działalnoŚć gospodarcz ą2 (należy podac formę prawną i przedmiot działalnośc

/

-

osobiście........ . ...

-

wspólnie z innymi osobami

z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości:
Vll.
'l, W spółkach handlowych (nazwa, siedziba
społki):

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.,.,.

.t\§,

ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W społdzielniach:

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

\
-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,....,...,....",

Vlll.
lnne dochody osiągane
uzyskiwanych z

z

tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zĄęc,

z

podaniem kwot

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 1o ooo złotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
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czĘŚc

B

Niejawne w myślart. ż4 i ust. 1 Ustawy
(tekst jedn. Dz. |J. zżO18 r., poz.994)

z dnia 8 marca 1990 r.

powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie art. 233

o samorządzie gminnym

§ 1 Kodeksu

karnego

za

Podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

1
2

Niewłaściweskreś|ic.
gospodarstwa
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

3

rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

