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Uwaga:
1. Osoba sktadarqca oawiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidei

z

rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduja w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac _4ig_g!qM4gl.
3. Osoba skladarEca oiwiadczenie obowiezana jest okrealid przynaleino6d poszczeg6lnych skladnik6w
maiatkowych, dochod6w izobowiqzaf do maiqtku odrqbnego i majqtku obietego matie6skq wsp6lnoSciq
maietkowa.

4. Oiwiadczenie o stanie maietkowym dotycry marqtku w kraiu i za granicA.
5. Oiwiadcrenie o stanie mailtkowym obeimure r6wniei wierrytelnoici pienieine.
6. W czeici A oiwiadcrenia zawarte re informacie iawn€, w czeici B zai informacre nieiawne dotyeece adresu
tamieszkania skladarqcego oSwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomo3ci'

czq$f a
la, niiej podpisany(a)
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iona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)
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po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym loz. U. z 2OL7 tpoz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad maliedskiej
wsp6lnosci majQtkowe.i lub stanowiece m6j majatek odrqbnY:
t.
zasoby pieniqine:
- Srodki pienieine zgromadzone w walucie Polskie.i:

-
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papiery wartosciowe: ....
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1. Dom o powierzchni: ...!-1k

d*.!yr\.m2,

o wartoici

tytul prawny: .::...............
2. Mieszkanie o powierzchni:
q ul prawny: .:.......
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa
'
o wartosci:
rodzaj zabudowy: ....,

2,

o

wartofti

...h[S....d"1-t{.V2j

powierzchnia

tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokoici
4- lnne nieruchomoici:
powierzchnia: .....o
Z

o wartoSci

tytul prawny

m.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w,
w kt6rych ul7estnicza takie osoby - naleiy podaa liczbq i emitenta udzial6w:

...

wu* Wc.i5'ay

udzialy te stanowiE pakiet wiekszy ni2 10% udzial6w w sp6lce:
Z

tego tytutu osiQgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:1)-.....

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych

Z

-

naleiy podai liczbq i emitenta udziat6w

tego Mulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

tv.
1. Posiadam akcje

w

kt6rych

w

sp6lkach handlowych

estniczE

z

udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

takie osoby -

naleiy podai liczbe i emitenta
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akcie te stanowiA pakiet wiekszy ni2 10% akcji w sp6lce
Z

tego tytulu osiqgnqtem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

2. Posiadam a kqje w innych sp6tkach handlowych

Z

'.'

-,

tego

q
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naleiy podai liczbe i emitenta akcii:

.=..

ulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..:ir..........................

akcji

v.
m6i malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do ,ego majEtku odrebnego)
od Skarbu Paistwa, innei paistwowej osoby prawnej, jednostek samonEdu terytorialnego, ich
Nabytem(am) (nabyl

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropoli talnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbvciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i date na bycia, od kogo: ........

..................wip-..dCIh^i.&$......
0J

vl.

arczQ (naleiy podai formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci): ......... .............."..

1. Prowadzq dziala lno6

-

osobiscie

..:.....

- wsp6lnie z innymi osobami ...:.....'...... ....'.'.. .
Z

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokoSci:
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petnomocnikiem takie; dziatalno6ci
Z. Zariqdzan dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem
miot dzialalno6ci)

(naleiy podai form

hlR-..
-.:.....

-

osobiscie

-

wsp6lnie z innymi osobami ..=.......

Z tego

q

ulu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wYsokoici:

YJfspottacl lanatowych (nazwa, siedziba sp6lki): ..-W"te-"'

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):

I .

(od kiedY):
-jestem czlonkiem rady nadzorczej
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(od kiedy)
-jestem cztonkiem komisji rewizy.inej
Z tego

tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci

vlll.
lub zaiqi, z podaniem
tine dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innei dzialalno6ci zarobkowe.i
nych z kaide
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Skladniki mienia ruc homego o wartoici powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
model i rok produkcji)
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Zobowiqzania pienie2ne

o wartoici powyiej 10 000 ztotych, w tym

ki, na iakich zostaly
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zaciqgniQte kredyty
jakiej

m zdarzen
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po2yczki oraz

