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Uwaga:

1' osoba skladaiaca oiwiadczenie obowiqzana iest do zgodnego z prawdq, starannego
izupernego urypernienia
kaidej z rubryk.
poszczeg6lne rqbryki nie znaiduiq w konkretnym przypadku
2'
zastosowania, naleiy wpisae ,,nie dowczv,,.
3' 'eieli
osoba sldadaiqca oawiadczenie obowiqzana
iest okredii prrynareinoja por..i"gatny.- ir.,r-rtor"
majqtkowych, dochod6w i zobowiEzad do maiatku odrgbnego i
majqtku obietego n,"-n",nrti *rpor"",.is

maiqtkowe.

4. Oiwiadczenie o stanie maiatkowym dotyczy maiqtku w kraju i za granica.
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wier:ytelniici pieniqine.
6. w aQ6ci A ojwiadczenia zawarte se informacje
r,rl ..qi.i 8 ."i infomacje

i"*n",

zamieszkania skladajqceto ogwiadczenie ora: miejsca poloienia
nieruchomoici.
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(imiona inazwisko ora. nazwisko rodowe)
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niejawne dotyczqce adresu
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ratrudnienia,st.nowi5ko lubfunkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym l)z. U. z
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam
wchodzAce

wsp6lno5ci majqtkowe.i lub stanowiece m6j marEtek odrebny:

w

2)tt

t.
Zasoby pieniqine:

-irodki pienieine z8romadzone w walucie polskiej: .....4.,ll*C-...

-

srodki pienieine

-

papiery wartoscio

zg,orroron"
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na kwotq:....
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sklad malieiskie
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o oorrt".r.r'ni, .......@*-...........m2"o wa *os,i .l.k()-... !1:!;.1..
tytut piawny : .,Jffit*&:49..'x.... 2... L i.cl,a v..'""""" """i""'
2. Mieszkanie o oowierzchni: ....-..,........ mz, o wa rtofti: ...1Y.11*....
tytut prawny: ............m:....r|et1.:
--3. Gospodarstwo rolne
.g1,*J+. * J'.f, owie ,.cn nia:y'.4...h..........
rodzaj gosp odarstwa
o warto6ci
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rodzai zabudowv:

.....ilitl:*1c.tJ.;)* ";
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tytut irawny : . ..,r4j III*nO.i;.....
Z tego tytulu osiEgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przy ch6d i doch6d w wy soxo;ct,3{..II.I....!Ld-.>l.......
4- lnne nieruchomosci:
powienchnia: .......

*k..d$-V....

o wartosci

\/tul prawny: ...........4d},

lll.

prawnych lub przedsiqbiorc6w,
1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b
,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podat liczb e iemitenta ud2ial6w:
.......................4{p. ...0.a*ill........

r

/.

udzialy te stanowia pakiet wiekszy ni2 10% udziat6w w spolce
Z

.a
........,/..

tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici:

2. Posiadam ud ziaty w innych spolkach handlowych

z

-

naleiy podai liczbq i em itenta udzi

tego tytulu osi4gnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

lv.
1. posiadam akcje

w

w

sp6tkach handlowych

z

ry

"'

ix.*-....o.

udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

kt6rych uczestniczE takie osoby

- naleiy poda6 liczbq i

emitenta

akcji:

akcie te stanowiQ pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6tce:
Z

tego tytulu osi4gnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici
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tego tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici

*

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek,

z

wylEczeniem mienia przynale2nego do
iego maj qtku
od Skarbu paistwa, innej paistwowei osoby prawnej,
jednostek samorzqdu te

zwiQzk6w, komunalnej osoby prawnej
lub zwiqzku ,"rropoi italnego nastqpujace
mienie
zbyciu w drodze przetargu naleiy podaa
opis mienla i Oate'na bycia, od kogo:.......

odrebnego)

rytorialnego, ich
kt6re podlegato

VI
1. Prowadzq

-

dzialalnoii gospodarczq (nareiy podat
formq prawnq i przedmiot dziararnosci I' ruaE

osobiScie

- wsp6lnie

.

w

z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam)
w roku ubi egtym przych6d i doch6d w wysokoici:
.........
2. ZatzEd2am dzialalnojciq gospoda rczq
lub jestem przed stawicielem petn omocnikiem
takiej dzialalnoSci
(naleiy podai form prawnq iprzedmiot

e

- osobiscie

...

dzialalno6ci)

.&1i3.....rr

- wsp6lnie z innymi osobami
Z

.n:.P.....r{$ *!/'

._...

tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku
ubi egtym doch6d w wysokojci: .......i:!

v[.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba
sp6lki): ..

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....i|
- iestem czlonkiem komisji rewizyinej (od kiedy): .....
Z

tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w rok u
ubiegtym doch6d w wysokoici: ...........1:r!.r;.....1,

i*;i

VIII.

lnne dochody osiEgane z tytulu za trudnienia
kwot uzyskiwanych z kaidego
Mulu:

lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqi, podaniem
z

{tN:;M{.w.?3.o.........5.
19-...h!
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lx.

(w przypadku poiazd6w mechanicznvch
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 000 ztotych
naleiy podai markq, modelirok produkcji): " " '
.4.il9-

x.
w tym zaciagniqte kredyty i poiyczki oraz
ZoUo*iq."ni" pienieine o wartoici powyie.i 10 OOO ztotych,
jakim
zdarzeniem, w iakiei wysoko6ci): ............
*.runli n. irti.t, .ostaly udzielone lwobec kogo, w zwiqzku z

..u(e.....
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