
wójt , ż.sĘpcy wójtai s€kBtafu gminy,skarbnik qmlnY kle
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1, ośób' śkhdająca oświadQenie obowiązana j.rl do żgodnego z prawdą, slaEnn€qo izup€hego

Wypełnienja każdej z rub.yk,
2, JeŻlli poszcz.góln. rubrykl nl. znajdują w konłrernym puypldku żaslosow.nl., n.l€Ży wplś.Ć

J. osob. skkdJj.cJ eiwiadc7enie obowEzana Jeśi olre.ll. pżyn.leżnóśt pG7c7egolnych
skkdników majątłowyoh, doohodów i zobowiąz.ń do m.lątku ódrębnego i majątku obiętcgo
malż€ńską repólnŃcią mająlkową,

4, ośw6dĘonl. m.rąikow€ dotycł maiallu w kBiu j ,a gEni.ą,
5, ośwl.d*enle m.iąlkówe óbejńuie ówn ież wio rżyi.|n oicl pl.hlęźń.,
6.W aęśći A oświadczenia zdw.lt .ą inrorńacje jawne, w ożęści B *ś infomac]€ nlej.wn€

dor.ące ad res u an iCszk n i. 3kł.daiącćg o oświadcz€ ni€ ore ńiejsca położ€ n i. n l€ruc homoścl,

czĘśćA
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J. r,że pódp,śó_y\a, ó(,__,/ ą _______l_il. Ł !_&1 r . n_ y ,. a .........

-ślodki p eniężne zgromadzonewWaluce ób€

po żapożnaniu się ż pżepiśami lslawy z dńa 2l sieęnis 1997 L o ĘEnideniu plowadżenia
dzi.łalności gospod.ra6j pue osoby pełniące lunkcje publiene (Dż u. z 2a11 J póż 1393) óJaz
uśbwy z dni. 3 marca 1990 r o śamóżądżie §minnym (Dz. Lr z 2017 r. poz 1a7q zgodnie z an,
24h t€i ustawy ośWiadaam że pG .dam wch odzą€ W s kład małże ńskiej wśpólńości majątkore] u b
stanowiące mój ńająiek odlębny:
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Z tego t^ułu osiągnąłem(ęł.m) W rcku uble!łym przychód i dochód w Wysokośc ] ..... ._-.

2. zażądzań dziak^oścą gospod.ldą Ub jesteń pu edslawicielem, pełnomocnikem laklej
dzlahlności (naezy podaólormę p€Wną] pżedmiótdżiałanośc):,,.....,,,,,.
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ż tego §łułU os ągną}am(ę]am) W ióku ubiegłyń dochćd w Wysokoś

-l*".-.*- -.,,"",xą, ........ ..i ...l"błą,.,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,
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j€slem członki€m komisji rew zyinej (od k ody)



z lego M!łu osiągnąłeń(ęlań) W roku lb]eglym dlchód W Wysokości:

nne dochódy óśiąqaneż MułU zatrudnienia lub inn€] dz]ełalnośoi-robkowejlub zajęć. z podanem
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skladń ki ńiena rucl]omeoo o wańości
mechan cznych ńa eży podaó fr6lkę, model
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11t, l lł,t/1

powyżej 10 000 złolych (w pżypadku po]ażdów
lok plodukc]ł: , . ., ,.

zaoiągn ęte kredw i pożyekl oEz



cżĘŚĆ B

Pfuyżęe oświad-trie gkł.dam ś{ńdonry(a) ż ns podśtawi. ań 233 § 1 Kodeksu karnąo ź
podanie niepl dy ]ub źiaj6nie praMy qrozi ksE pozbawi€nia Mlnoścl
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2 Nie dolyąy dził. nośc] wyndóc.j w rchicMie W żakres e prcłukqi rcślinn.j i łi6żęcej, W lońie
i 4krsie go9podatsMa .odżlnn€o,

3 Nie dotyey Ed i.dżoeych śpółdżielni miesz k n iowych.


