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(miejscowoSi)
Uwaga:

l.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania,
nale2y wpisad "nie dotvczv".

3. Osoba skladajqca

oSwiadczenie obowiqzana

jest okreSlid

poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w

przynale2no5d

i. zobowiqzaf do majqtku

odrgbnego i majqtku objgtego mal2eriskq wsp6lnoSci4 maj4tkowq.

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomoSci.
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(imiona i nazwisko oraz nazrvisko rodowe)
urodzony(a )
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(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub f'unkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z 2015 r. poz. I 5 I 5, poz. I 045 i poz. 1890), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam,
2e posiadanr wchodz4ce rv sklad malzeriskiej lvsptilnoSci rnajqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrEbny:

ul/orooln

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polski

- Srodki pieniEZne zgromadzone w walucie obcej
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2. Mieszkanie o powierzchni: .........

-t.

o warto5ci:

..A2f......./.A..f Af.

tytuI prawny:
3. Cospodarstwo rolne:

t*u, .H(....

rodzaj gospodars

powiezchnia:

o rvarto(ci:

rodzaj zabudowy: .........................

tytul prawny:

Z

tego tytulu osiqgn4leml gtam 1 w. roku ubieglym przych6d

i

doch6d

w

wysokoSci:
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4. Inne

nieruchomoici:

/fJ

powierzchnia:
o rvartoSci:

tl tuI prarvny:

III.
l.

Posiadam udzialy rv sp6lkach handlorvych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6rv.

r.v

kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy podai liczbg i emitenta udzial6rv:
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udzialy te stanor.viq pakiet rvigkszy rri2 i0% udzial6rv rv sp6lce:.........
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2. Posiadam udzialy w innycl-r sp6lkach handlowych

deho,
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nale2y podai liczbg iemitenta udzial6w:

:
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IV.

l.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z tdzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, rv kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbg i emitenta akcji:
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akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niL l0o/o akcji w sp6lce:
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2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek,
odrgbnego)

z

rvyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku

od Skarbu Pa6strva, innej

pafistworvej osoby prarvnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zrvi4zk6rv lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbl'ciu rv drodze przetargu -

podai opis mienia idatg nabycia, od kogo: .............
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VI.
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Wadz9 dzialalnoS6 gospodarcz](na!e2y poda6 form9 prawn4
I Pr°

i przedmiot dzialalnoSci):
- osobiScie
- wsptilnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) rv roku ubieglym przych6d idoch6d rv rvysokoSci:

gospodarczq lub jestem przedstarvicielem pelnomocnikiem takiej

- wsp6lnie z inn),rni osobami
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VII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): .......!!1.9.....
-

jestern czlonkie m zarzqdu (od kiedy): .........t11'!,.?.......

-

jestem czlonkiem rady nadzorcz ej (od kiedy): ..lrkk...

-

jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

.w.?....9h.:

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w rvysoko5ci:

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkorvej lub zajg6.
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Sktadniki mienia ruchomego

o

wano5ci porvyZej 10.000 zlotych (rv przypadku pojazd6w
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ZobowiaZania pieniQttne o wartoSci powy2可

10.000 Zlotych,w tym zaciagniOte kredyty

i po2yczki Oraz warunki, na jakich zostaly udzielone(wObcC kogo, w zwiOzku z jakim
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