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Uwaga:

1'

osoba skladajqca o3wiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdQ, starannego ilupernego
wypernienia

kaidei

z

rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduiq w konkretnym przypadku zasto5owania, naleiy wpisad ',nie dotvczv,,.
3. osoba skladaiqca oiwiadcrenie obowiqzana iest okreilid prrynaleinoid por."."g6lny"i-rkl"dnik6ry
maietkowvch, dochod6w izobowiQza6 do maiEtku odrqbnego imailtku obietego malieiikq
wsp6lnoicia
maietkowa.

4. Oswiadczenie o stanie majQtkowym dotyczy maiErku w kraiu i za granicq.
5. Oiwiadcrenie o stanie maratkowym obeimuje r6wniei wierzytetnoaci pienieine.
5. W czqici A oawiadczenia zawarte sl informacje iawne, w crqici B zai informacje niejawne dotycrece adresu
zamieszkania skladaiqcego oiwiadczenie orar mieisca poloienia nieruchomosci.

czqSd a
Ja, niiej podpisany(a), .............

Mn*. *kopsl,i..

urodzony(a)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub

f

untci.)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzAdzie gminnym (Dz. tJ. z 2O].j r.
poz. 78751, zgodnie z art. 24h tei ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzEce w sktad maliehskiej
wsp6lnogci majEtkowej lub stanowiEce m6j majEtek odrebny:
t.

Zasoby pienieine:

-

Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiel: ...fl*.-E-...

-

6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: ....4,!.oY

-

papiery warto6ciowe
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1. oom o powierzch nt, .....,9a-O2......,...... m2, orwa+oaci:

tytul prawny

lrD0o-O;

e+p!!.I.r;*9.i.e....",... h{g.!.€t%.

2. Mieszkanie o powierzc hni: .-..I-..,
tytul prawnY: .....1+?
3. Gospodarstwo rolne:
oo*ierzchnia: 11
rodzaj gosp odarstwa
j.O
.ON. atJo warto5ci:
a-.......
rodza.l zabudowy: ...
!\-\4*):9....i|...
tytuI prawnY:
Z tego tytulu osrEg qlem (qtam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci:3.

oklf*/
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;0,$a,:J-l*.6rX-.*J^e....,

.

+..ka..22.

4- lnne nieruchomoici:

. ahty4r/..........

powierzchnia: ..r*ts

owa rtoici:...(..^P-..
tytul prawnY: ./.\il',c
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1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestnicza takie osoby - naleiy

:::::::::

udzialy te stanowiQ pakiet wiekszy
Z

nii

10% udzial6w w sp6tce:

....4&t...
.. *r/b.

tego tytutu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

2. Posiadam udzialy w innych s p6lkach handlowych

-

naleiy podai liczbq iem itenta udzialow
.....................t

Z

tego

t6ulu osiqgnqlem(qlam) w roku

"7

ubieglym doch6d w wysokoici;
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1. Posiadam akcje

w kt6rych

w

sp6lkach handlowych

uczestniczq

z udzialem gminnych os6b prawnych lub

takie osoby -

nale2y podai liczbq
'("

akcie te stanowiq pakiet wiqkszy
Z

ni,

tego tytutu osiEgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: .....1*.aO...

-

i emitenta akcii:

&;i

10% akcji w sp6lce: '....^4?L....

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych

Z

'

przedsiqbiorc6w,

d&;

nale2y podai liczbq iemitenta akcji:

tego tytulu osiEgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

..

m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majEtku odrebnego)
Paristwa,
inne.i pahstwowej osoby prawnei, jednostek samonqdu terytorialnego, ich
od Skarbu
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpuiEce mienie, kt6re podlegalo
Nabytem(am) (nabyt

liil* -*a- -d;tj;a
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If proraa.e a.iat.lno66

gospodarcza (naleiy podai formq prawnE i przedmiot dzialalno5ci):

*e-J$.tf

r;;;iil .;:;..
-

wsp6lnie z innymi osobami ...r-n(*ti...

Z

tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przychdd i doch6d w wysokosci

2. Zanedzam dzialalnosciE gospodarczq lub iestem przedstawicielem, pfl nomocnikiem takiej dziatalno6ci
(naleiy podai formq prawnE i przedmiot dzialalnoscil: .....+1{.1..-...d0!.

7/_
-

osobiScie

.........Clrk

- wsp6lnie z innymi osobami
Z

..r.4l',f,-..

tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ... .ll!t:.e-..

v[.

W sp6tka ch handlowych ( nazwa, siedziba s9a*i1 t ... lUY....&19 {t

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy);

...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

..

-jestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy):
Z

...rtAz'C

ny-

tego tytutu osiEgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: ......'

dE;i

vlfl.
lnne dochody osiqgane z Mulu zatrudnienia lub innei dziatalno6ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu:

lide-. .. i -ql$?q;

:..
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tx.
Sktadniki mienia ruchomr )go

:::::1*: ::::: ::1

o wartosci powyZej 10 000 zlotych (w przypadku poja2d6w
lirok produkcj

mechanic2nych

x.
Zobowiqzania pienie2ne
warunki, na jakich

wartoici powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty ipoiyczki oraz
(wobec kogo, w zwiqzku

z

jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici): ............
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