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Uwagai

1' osoba skladalqca o<wiadczenie obowiezana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupernego
wypernienia
kaidej

z

rubryk.

2' ,eieli poszczeg6lne rubryki nie znajdui4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy
wpisai ,,nie dotvczv,,.
3. osoba skladaj4ca ojwiadczenie obowiqzana jest okre6rii przynareino5d por..i"g,1ny"i'Ikti.:k6,,
maiqtkowvch, dochod6w

i zobowiqzai do maiatku

odrebnego

i maietku obietego ,"ir",lrtq

wsp6rnoicia

maiAtkowa.
4, o6wiadczenie o stanie majatkowym dotycry maiEtku w kraju i za granice.
5. O6wiadczenie o stanie maj4tkowym obeimuie r6wniei wierzytelnoici pienieine.
6. W czeici A oiwiadczenia zawarte sQ informacie iawne, w czQsci B za5 informacje niejawne
dotyczqce adresu
zamieszkania skladaiacego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomojci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. u. 2 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce
w sktad
matieriskiej

wsp6lnoSci majEtkowej lub stanowiace m6j majEtek odrebny:
t.
Zasoby pieniqine:
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Srodki pienieine
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1. Dom o powierzchni

tytut prawnY:

.

av &hri...-*,.o wartosci
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2. lvlieszkanie o powie ,r.nniQ..4.ldltkL-^i.o wartoSci:

tytut prawnY
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3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa

powierzchnia: ......
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/, ?l!

o warto5ci

rodzaj zabud

,rnq/glfu*A.

tytul prawnY
tego tytutu osiAgnqtem(qlam) w roku ub
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Z

wysokdsci: ..... A,!(....

' nhfrf

ry

o warto5ci: ...........
..........1.

rilr...

tytul prawnY
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1. posiadam udziaty w sp6lkach handlowych
w kt6rych uczestnicza takie osoby - nale2y p

z udzialem gminnych os6b prawnych lub
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tego tytutu osiEgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci
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tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w

tv.
1. Posiadam akcje

w

sp6tkach handlowych

w kt6rych uczestniczQ

z

ry7

udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

takie osoby -

naleiy podad liczbq i emitenta

akcji:

.. .......,L11t/..
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akcje te stanowie pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w sp6tce:
Z

tego tytutu osiqgnalem{qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici

2. Posiadam akcie w innych sp6lkach handlowych
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Nabytem(am) (nabyl m6j malionek,

z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbn ego)
Padstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek
samorzqdu terytorialnego, ich
zwiazk6w, komunalne.j osoby prawnej lub zwiqzku metrop;litalnego
nastQpujace mie nie, kt6re podle
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podat opis mienia idatq
nabycia,-od kogo: .................
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od Skarbu

vt.
1. Prowadzq

dzialalnoji gospodarczE

-osobiScie

(naleZy podaa form q pra

i przedmiot dzialalnojci
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- wsp6lnie z innymi osobami

....
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Z tego tytulu osiagnqlem(qtam) w roku ubieglym przych6d
i doch6d w wysokoici: ....
2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq
(naleiy podai formq prawnE iprzedmi

kiej dziatalno6ci

- osobi(cie

- wsp6lnie z innymi osobami
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utu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:
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W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spdlki): ..... ................(l1A/...
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-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
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tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ....,...
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lnne dochody osiEgane z tytutu zatrudnienia lub
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podaniem

Z

5Q e.

EWfr.
.. ..?.71.a1.

Di

...u...

lk,1<o

tx.

000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
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Zobowiqzania pienie2ne o wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniete kredwy i poiyczki oraz
warunki, na lakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiei wysoko6ci): .......,....
.I.......,...
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