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Uwaga:

1. osoba skladarqca oiwiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnienia
kaidej

z

rubryk.

2. Jeieliposzczegr5lne.ubrykinie znaiduiq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpis aa "nie dotvczv".
3. Osoba skladai4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSli6 przynaleino5i posrczeg6lnych skladnikriw
maiEtkolvych, dochod6w izobowiezad do mai4tku odrgbnego imaiatku obiqtego malierisk4 wsp6lnoicia
maietkowa.

4. Oiwiadczenie o stanie majEtkowym dotyc2y maiqtku w kraiu i za granica.
5. Oiwiadc.enie o stanie maiatkowym obeimuie r6wniei wierzytelno5ci pienieine.
5. w czgaci A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqici I za5 informacie nieiawne

dotyczQce adresu

zamieszkania skladaiqcego o<wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.
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lmieJsce.atrudnienra, stanowisko lub f'rnkcjal

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. \J. z ZOLT t.
poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malzedskiej
wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j ma.iqtek odrqbny:

Zasoby pieniqine:

-

Srodki pieniqZne zgromadzone w walgcie polskiej
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Srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: ......r.u..€..............r?.
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papiery warto6ciowe, ......1/!1.(...........
na kwote:
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1. Dom o powierzchni: .........
F ul prawny; ..................

m2, o

wartoici

2. Mieszkanie o powierzchni

m2, o

wartoici

tytul prawny: ..................
3. Gospodarstwo rolner
rodzaj gospodarstwa: .....
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, powierzchnia

o wartoici:

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

tytul prawny:
Z tego tytulu osiqgnqtem{qtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko5ci: ..ll*.i..
4. lnne nieruchomo6c
powierzchnia
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tytul prawny
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1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udziaiem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczE takie osoby - naleiy podad liczbe i emitenta udzial6w:

.w:.4, db
udzialy te stanowia pakiet wiqkszy ni2 10% udziat6w w sp6tce:
Z

tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .1V5.iL..........0.
nale iy podai liczbq iemitenta udzia 16w

nl*t-

2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach han dlowych

Z

tego tytutu osiEgnqle

tv.
1. Posiadam akcje

w

sp6lkach handlowych

fl

doch6d w wysoko6ci: ....

$

z udzialem gminnych os6b prawnych lub

w kt6rych uczestnicza takie osoby -

nale2y podai liczbq

lv

;;;"i;;;;;;; ;;il;,'k;.; ;;;;il;;.;' ; ';il

... .

'ait.....

.abfuw,.
tt

,;;;;;;i;;;,;';rb,(;;;) ; ;;; ;;;;t , a'".'"a * *'" ;;:;;, 'r*n

przedsiqbiorcow,

i emitenta akcji:

. ...
..

:.otafu^il.

---

.

-

) Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcii: .la,L*..-.AM19...
.....

Z

tego tytulu osiqgnEtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:... .inr:e
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z wytEczeniem mienia przynaleinego do .iego majqtku odrqbnego)
Skarbu Pa6stwa, innej paristwowej osoby prawne.i, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegato
Nabytem(am) (nabyt m6j mat2onek,

od

zbyciu w drodze przetargu

-

nale2y podai opis mienia i date nabycia, od kogo: ..............-.
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1. Prowadzq dzialalno(i gospodarczE (naleZy podat formq prawnQ i przedmiot dziatalnoici): ..1'.11:2..

- osobiscie

..

...

..lM{...

-wsp6lniez innymi osobami . . . ..!'14^?
tego tytulu osiagnqtem(etam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici
Z. ZatzEdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nale2y podai formq prawnE i przedmiot dzialalnofui): .... .............-.
Z

- wsp6lnie z innymi osobami
Z

tego twulu osiagnElem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: .......W.*....-..C

#spoikacn nanatowych (nazwa, siedziba spolki): ..........tt*.'..e......,..dO.Q

-jeste m czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....-l/.1*1..----.
-jestem czionkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z

....

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

vLy
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.....otafy7

vm.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub inngi dziata lno6ci , za robkowel lyb-4lei, z godiniem
kwot uzyskiwanych z kaideso tytulu: ...F.a.t.#.y-........41a+.u.e-1p.Rt.......u.....frr|il1rullQ.lg-......
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Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powy
naleiv oodad marke. model i rok prodr*cii): -.
.
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10 000

h
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x.
Zobowiqzania pieniqrne o wartosci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i po2yczki oraz
warunki, na iakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiQzku z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ............
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