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w6ita, zastepcy wrijta, sqk1g1672s
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skarbnika gminv, kier ownikajednostki
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organizacyjnej gminy,
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oraz osobv wvdilqcej

Uwaga:

1.

Osoba skladajaca ojwiadczeni€
- - '---.'"'e obowilzana iest do zgodnego z prawdQ,
kaide,l z rubryk.
starannego i .upernego
wypernie[ia
Jeieli poszczeg6lne rubryki
nie :
w konkretnvm prrypadku.a

2.
3. osoba skradJiq;

;il;::fitiEi". obo*iQ'"n' r;t

mair:l(owvch, dochoddw

mai4tkowq.

i*tliii"r,"i,l:il:f'J"T:Hffilr-iffi;
,.of owiezai do ma;qtku oarqbnego
iI
m
maiqtku
obietego matiedskQ wspdrno6crq

4. oiwiadczenie maiirkowe dotycrv m.:rr" .^.::_-:*'tonego
s. oiwiadczenie mJjil;;;;:';':,i:iqtru w kraju i 2a sranicq.
wier.vtelnoici pienieine.
t. * .rrs., o ol,",rilr"il'r]uc'mu.letQrowniei
informacie jawne'

w crgici i
*b';ff.*:'iffiii7:"'12,y"#r1y.",no^o,,i.
oi*i,"

zai informacie niejawne
dotyczrce adresu

zamieszkania ,kradaira"go
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ra, nizey podprsany

urodzony(a)
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po zapoznaniu siq z przepisami
ustawy z dnia 21 sierpnia lggl
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Eospodarczei przez osoby p"rri.." ii"i"-"'",,'^',,::'-*'l':-t::'''o-o-graniczeniu

funkcje publiczne (Dz'

u'

,

prowadzenia dziatatnojci

2o:!-r-..poz. 1393)
1990.. o samo.zqdzie'te
tr' z 2077 oor. ,^t-l,1,=l??or'"-. oraz ustawy z dnia
oiwiadczam. ;" ,;#;];:rgminnYm lo2
-- ' "-"wzQce w sklad maliefskiej '.wsp6lnosci maiEtkowej .t'rii'"rl,I ,'ro*
majEtek odrebny:
lub stanowqce m6j
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Zasoby pienieine:
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jrodki pienieine
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1. Dom o powierzchni

... m2, o warto(ci:
..,. m2, o warto6ci

2. Mieszkanie o powierzchni

, L'iI -' l"; E h-})
1r,*
.t(/.a.L; J... tytul prawny Ittlhrrlrr n.
. .

tytul prawny: ..arE..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ......

...., powierzchnia:

o warto(ci:

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

tytul prawny:
Z tego tytutu osiqgnqlem(etam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysoko6ci: ............
4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia

.n,Y......./r./7

o wartoici:

tytul prawny:
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It.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych

-

nale

i

emitenta udzial6w:

..nt1........

udzia\ te stanowiq pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w sp6tce: ..........ary.......
Z tego

tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoj

.7

ci: ..........11!.\....-..
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P05iada

leiy podat ligz!4 i emitenta akcji:

.rt.1t.......dc.i7
akcje te stanowi4 pakiet wiqkszy

nii

10%

a

akcjiw sp6lce

/, /,

...n1<..
Z tego

tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6.i malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego ma.iEtku
odrqbnego)
od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzedu terytorialnego,
ich
zwiqzk6w, komunalnei osoby prawnej lub zwiqzku metropoli talnego nastqpujEce mienie,
kt6re podlegato
nabycia, od kogo
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2. Zan4dzam dzialalnojcia
gospodarczq lub

jestem przedstawr
(naleiy podai formq pra
cielem,
wnq r przedmiot dzialalrp!ci);
......

- osobiicie .....................

-..... ..... .ruy........{_.{._

;,......
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....

- wsp6l nie z innymi osobami .........
z tego tytulu osiqgnqlem (qlam)
w

eglym doch6d w wysoko6ci:

..
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1. W

spdtkach handlowych (nazwa,
siedziba sp6lki):

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kie

........n,Y.......

.,....,...tt

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od
kiedy): ....
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej
(od kiedy): ......
Z
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tego tytulu osiqgnqlem (qlam)
w roku ubieglym doch 6d
w wysokoici:

2. W sp6ldzielniach
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-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):..

..41L.

-.,estem czlonkiem rady nadzorczej3
( od kiedy)
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tego tytutu osiegnqtem{qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .......,,.Y..
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lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lu.b,inlei dziatalnp6ci zalobkowej lub zajei,- z oodaniem
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podai markq, model i rok produ kcj i)
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x.
zobowiEzania pieniqine o wartosci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciagniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci): .....
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