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OSwiADCZEN i E MAJ付KOWE

w6jta, ZaStePCy W帥a, Sek「etarza gmin男ska「bnika gm申y南erownika jed nostki organizacvi n如m唖

osoby zarzadzaj両i cztonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby vyd翫C帥ecyzje

administracyjne W imieniu w6jta l

強硬彊招。ni。 …‥鰭∴鳴幼名
(miejscowoS6)

Uwa邸:

1.Osoba sklad軸ca oSwiadczenie obow車zana jest do zgodnego z p剛da, Sta剛negO i zupetnego vyPetnienia

kaZdej z 「ubryk.

2.」eZe" poszczeg6lne 「ubryki nie zn軸a w konkretnym przypadku zastosowanra ′ nalefy wpisa6庭do雌

3.Osoba skfad軸Ca OSwiadczenie obow車zana jest okreSIi毎r叩a-eZnoS毎oszczeg6trych sktadnik6w majatfovych・

dochod6w i zobowiazah do manku od「ebnego l majatku o暁tego matZehska wsp6lnoScia majatkowa・

4,OSwiadczenie majatkowe dotyczy maj辞ku w kraju i za granica.

5.OSwiadczenie m明日のWe Obejm山e r6wnieZ wie「aytelnoSci pienieZne.

6W czeSci A oSwiadczenia zav‘ra鷹e sa info「ma垂jawne′ W CZeSci B zaS informaqie niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skfadajacego dswiadczenie oraz miejsca potoZenia nieruchomoSci.
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po zapoznaniu sie z przepisami ustawv z dnia 21 sie「pnia 1997 r. o ograniczeniu p「owadzenia

dzia†alnoSci gospodarczej przez osoby peiniace funkcje pub"czne 〈Dz. ∪・ Z 2017 [ POZ. 1393) oraz

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. ∪・ Z 2017 r poz. 1875〉′ ZgOdnie z art.

24h tej ustawy oSwiadcza両e posiadam wchodzace w sktad ma-Zehskiej wsp6ino;ci majatkowej lub

stanowiace m6j majatek odrebny :

I.

Zasobv pienieZne :

- Srodki pienieZne zgromadzone w waIucie poIskiej

ーSrodki pienieZne zgromadzone w walucie obcej :

ーPaPiery warto$ciowe ‥

na kwote :
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3. Gospodarstwo rolne
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Z tego tytu†u osiagna†emtetam〉 w roku ubieg†ym p「zych6d i doch6d w

4. 1nne nieruchomoSci

POWierzchnia

o wa直OSc上

tytu† prawny
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雪害諸説岩盤荘葦搬竺講轟茹葦置蓑既.敷華

udzia†y te stanowia pakiet wiekszv niZ lO % udzia†6w w sp6tce

Z tego tvtu†u osiagna†em(etam) w roku ubieg†ym doch6d w wysokoSci

IV

Posiadam akcje w sp6†kach handlowych - naleZy poda6 =czbe i emitenta ak坤

akcje te stanowia pakiet wiekszy niZ lO % akcji w sp6†ce:

Z tego tytutu osi鵡n封em(etam) w roku ubieg†vm doch6d w wvsoko;ci

Naby†em(am) (naby† m6j ma†わnek, Z WytaCZeniem mienia przynaIeZnego do jego majatku odrebnego〉

od Skarbu Pa雨wa, imej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samo「zadu tervto「iainego′ ich

請嵩岩盤嵩器。器岩盤岩盤誓嵩品も擬材

1.Prowadze dzia†aInoS毎ospodarcza 2 (nale2y poda簡撃 dziatalno:cI)



ーOSObiScie

ーWSP6inie z innYmi osobami

z tego tvtu†u os廟natemtetam) w roku ubieg†ym przvcn(

2.Zarz如zam dzia†a-noScia gospodarcza lub jestem
●　　臆i臆

p rzed stawi c些rpJ

dzia†aIno坤naleZy poda6 forme prawna i przedmiot dziatainoSci )

- OSObiicie

一WSP6面e z innymi osobami

z tego tytu†u osiagnatem(etam) w roku ubieg†vm

1. W sp6tkach hand-owych (nazwa′ Siedziba

-jestem CZ†onkiem zarzadu (od kiedy)

ーjestem CZ†onkiem rady nadzorczej (od kiedy)

jestem CZ†onkiem komisji 「ewizyjnej
(Od kiedv)

z tego tytu†u osiagnalemtetam) w roku ubieg†ym

2. W sp6tdzie面ach:

-jestem CZtonkiem zarzadu (Od kiedv)

jestem CZ†onkiem rady nadzorczej 3 (Od

jestem CZ†onkiem komisji 「ewizvjnej

z tego tvtu-u osiagn封em(etam) w roku

3. W fundacjach prowadzacvch

ーjestem CZ十onkiem zarZadu (od kiedv)

(od kiedy)

ubieg†ym

gospodarcza:

jestem CZ†onkiem radv nadzorczej (Od

jestem CZ†onkiem komisji rew廟nej (Od
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z tego tytu†u osiagnatem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

Inne dochody osiagane z tytu†u zatrudnienia lub innej dzia†a-no$ci za「obkowej lub zajeC′ Z POdaniem

kwot uzvskiwanvcn Z

skfadniki mienia 「uchomego o wa「to$ci powyZej lO OOO z†otych ( W PrZVPadku pojazd6w

mech詩聖需惜競ma華厳㍊竺

zobowiazania pienierfe o wartoSci powyZej lO OOO z†otvch′ W tVm ZaCiagniete kredyty i po2vczki oraz

w二雷擢轟端n二言蒜綜二㌧諸芸豊露盤浩雪’∴
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powyzsze oswfadczenie sktadam Swiadomy(a)′ iZ na podstawie art.233 § 1 Kodeks= karnego za podanie

nieprawdv -ub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

)ら崎　0名の

〈mie」SCOWOS6 , data〉

珪砂1名ぐ 堕星

謝也&完売好雄-
2. Nie dotvczv dziatalnoSci wytw6rczej w ro冊wie w zakresie p「odukdy 「oSIinnej i zwierzecej′ W formle

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3. Nie dotyczy rad nadzorczvch sp6tdzieinj mieszkaniowych.


