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ośWnDczENlE MAJĄTKoWE

wójta, rastępcy Wójta, sekr€tarza 8miny, skarbnik€ 8miny, kierownika
osoby zarządzającej icżłonkaor8anu zażądzającego gminną osobą prawną
decyzje admlnistracyine W imieniu wójta1

1. o§ob. §kladająca oświadcrenie obowiązana jest do żgodń€to

2, Jeżeli posz.zególne

ru

oiiŹ66

ż prawdą staranne8o i ,upełnego wypełnieńia

bryki ni€ znajdują w konkretnym Przypadku zasto§owa nia,

naleł wPisać óĘ!9!y94(,

3. osoba §kładająca oświad.z€nie obowiążana jest określićP.żynależnośćposzcz€gólnYch śkładników
majątkowy.h, dochodóW i ,obowiązań do maiątku odlębn€go i majątku objęte8o maŁeńską Wśpólnośclą
a, oświadczeni€ malątkowe dotyc.y najątku w kraiu iza8rani.ą.
5. ośWiadczenie mal'ątkow€ obejmuje róWnieź wi€lżyt€lności Pieniężne.

6. W części A oświadcżenia żawańe są ińlolmacje iawn€, w części B zaśinformacje ni€jawne
żaniesżkania składającego ośWiad€zenie oraż fiiej§.a położenia nieruchomości.
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po zapoznanru 5ię z przep sami ustaWy ż dn a 21 5ierpnia 1997 r, c ograniczeniu prow;dzen a dż ałalnośc]
go§poderczej przez osoby pelnlące funkc]e pub]iczne |Dz.|J. z 2011 r, poz, 1393) oraz ustdwy z dnia
8 n,arca 1990 r. o samorżądzie gminnym (Dż,U.z zaD r. poż. 1875), z8odne z art, 24h tej ustdwy
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udziałyte stanowią pakiet Większy niż 10% UdziatÓW

W

spółce|
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akcje te stanowią pakiet WięksżY niŻ 10% akcjiW spółcei
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te8o tytułu osią8nąlem(ęłam) W roku ubiegĘm dochód W Wysokości:

Nabyiem(am) {naby] nrój małżonek,ż WY]ączeniem mienla przynaIeżnego do jego majątkLr odrębne8o)
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składnjk m]€n a ruchomego o Wańości powyźej 10 000lłotyctl
na]eży podać markę, mode] i rok produkc]
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Zobowiązania pjenlężne o Wartośc] powyżej 10 000
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Nie doiyczy clziałalnościWytwórczej W rolnictwie W zakesie produkcji loślinnej i źWieźęcej,W fomłe

_' zaklesiegospodarstwarodzinne9o.

Nie dotyczy rad nadzorczych społdzlelni mEszkantowych,

