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O^WIADCZENIE MAJ/^TKOWE
wojta/ zast^pcy wojta/ sekretarza gminy/ skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarzqdzajqce] i cztonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu wojta

., dnia
(miejscowoi6)

Uwaga:

1. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6Ine rubryki nie znsjduj^ w konkretnvm przypadku zastosowania/ nalezy wpisa£ ,,nie dotyczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre^iic przynalezno^c poszczegolnych skfsdnlkow

majqtkowych, dochodow i zobowfqzari do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego matzeriskq wspdlnosci^
majqtkow^.

4. Oswiacfczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniezwierzytelnosci pieniQzne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq fnformacje jawne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),
(imlona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe)

urodzony(a]....^^T^..^^,........^^^^^^^$.(2./^Z:^Yw

^.^s^..........^^.^

(m)ejsce zal^udi)feni3, stanowisto lub funkcja)

po zapoznsniu SIQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ogranlczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. t 2017 r. poz. 1393} oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy

oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzetiskiej wspolnosci majqtkowej fub stanowigce moj
majqtek odr^bny;

Zasoby pieni^zne:
srodki pieni^zne zgromadzone w walucie poiskiej;

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej; ..........^^.(^.......,<f^'o.^.i?f^%^?..............................

papiery wartosciowe:

na kwot^:



1. Dom o powierzchni: .....7J.C^.....»...,„, m , o wartosci; ...^^.Ul tytuf prawny:'

2. Mieszkanie o powierzchm^fe..rife?^m / o wartosci^%.£te^^?.... tytut prawny: ^t4
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ^^4^?W.,^^.......^...,................. powierzchnia<'/7.%^

o wartosci;...................^./...&%?..,..'%f^?^..,7%i'.^>.

rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytirfu osiqgnqtem(^am) w roku ubiegtym przychdd i dochod w wysokosci:^

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:................ /^.<.

(<-

o wartosci:

tytut prawny:

„ <_/ C7

III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowy^h -jialezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

^.^/..

udziafy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spofce; ....,^^^.<^,......tSto.S/.<S72r^..
<-/ <L/

Z tego tytutu osiqgn^em(Qfam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ,.,/Ui.ff-..

Posiadam akcje w sp6tkach handlowych ~ nai^zy podad JiczbQ i emitenta akcji:
'.^A^..

.^J..^...,

akcje te stanowiq pakiet wiQkszy nlz 10% akcji w spotce:
^

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wy^okofci:
/ /

Nabyfem(am) (nabyf moj mafzonek, z wy^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Paristwa/ jnnej paristwowej osoby prawnej/ jectnostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie/ kt6re podjegafo
zbyciu w drodze przetargu " nalezy poda^ opis mienia i dat^ nabycla, od kogo: ,......,.^U^........ ..^XCT..Z^

1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarczq (oalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziahlnosci):

_^T



0
Inie z Innymi osobami...........,^[^r..........fr^^T^^w.

'ZIZL.
Z tego tytutu osiqgn^em(Qtam) w roku ubiegfym przych6d t dochod w wysokosci:^

/ /
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem/ petnomocnikiepn takiej dziafalnosd

(naiezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci);............./^.^........(^oT.^'.^y..

,...<2...

- osobiscie........................... ?..

*j/..y;...

wspoinie z innymi osobami.........../,l//.^..........J^C^^Z\/.<?^..............................................^

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...,/^f.^.....c^Q.Kf,^^^

VII,

1. W sp6tkach handlowych (nazwa/ siedziba spotki): ...,......^J..^........,£^^l..^^/p&^e^,

.1.....^.

•jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ...............^-/^.%........C^Qj^f.^^.,

•jestem cz+onkiem rady nadzorczej (od kiedy);

-j'estem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...^l/^....,,...C^?.7.^/^^s..

Z tego tytutu osi^gnqtem(Ql'am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2.Wsp6tdzie!niach:
^..

..^

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

•jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..../^/.^.^:........ c]LS>.^ff..€^t^.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,.,,fl//.^..........C^f?.^.^^^/..,

Z tego tytufu osiqgnqtem(Qfam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: ....Z^-.f

3. Wfundacjach prowadz^cych dziafalnoscgospodarczq: ^ y

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .......,,^^..(^...,,..,,^i^?..^.^f^.,.,

•jestem czfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):. ..../^ITT:. ........ C^?,.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjne] (od kiedy):.......^i/&.



2 tego tytufu osiqgnqtem(^am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dzlafalnosci zarobkowej fub zaj^d/ z podaniem
kwot uzyskiy^an^ch z kazdego tvtuti^

rh^^^,.... .<?^I1^x5.Ci^5.^..

<7
IX.

Sldadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanlcznych
natezy podac mark^modef i rok-produkcjf):

<^
,,&3<^W.,

Z-7

Zobowiqzania pieni^zne o warto^ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki oraz
warunki, najakjch zostaty udzielone (wobec kogo/wzwiqzku zjakJmzdarzeniem/wjakiej wysokosci);......



Wy^czenie jawnosci informacji
na podstawie artykulu 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gmmnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)

'h'/^>'t/.^''''^;ii»'^=^,':^i'--'=i1k'-i"i;;.lill.-^iiV^;'l''A'f^t:<-i;«1i'^^^
ti^llF;^|'j-^>V^;rii^:|h^^='/:;r';^,.-;:i)ik''JlF;-/|'(-^li'i'^;^^i|*»f:J3

V^.^^^|ll7;;|<;^i^7C^^'^:|h^^3^^^1k^^liF;;'|^
|Biir^^'r;^J>-iAi^:''i|-i^ii'/^;f^^;UBl:r^^^^h..-^LiAi^-''|*:.|^*i'/^;(i(f;^lt1:-Si^^l--.-^^^
ii:i'^iV^;'i7i^'^iiY)'"V=c'/^^;(--,7':;;i^iriri^i^7^^^~^
^iiiF:^7^,^^^^i^^^:^^^7^.}rii*^^;^;^

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego zs podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienig wolnosci.

(mlejscowo^, data) (podpis

Niewtesclwe skreslic.

Njedotyczy dziatalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierc?cej, w formie
3 [^fe?le_Qos^ai?twa rociz!nnego.

Nie dotyczy rad nadzorczych sp6}dzielni mleszkaniowych,


