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Uwaga:
1' Osoba sktadaiaca oSwiadcrenie obowiarana jest do

kaidej

z

rubryk.

*.dnego

z prawdE,

,d"12.6-.Q.€:-_.2A2d

starannego i zupernego wypernienia

2' Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduie w konkretnym przypadku zastosowania,
nareiy wpisac ,,nie dotvczv,,.
3' osoba skladajtca oiwiadczenie obowiizana
iest okiellii przynateinoid por..i"86tny.h-=frdnito*
majqtkowvch, dochod6w i zobowiQzai do majqtku odrqbnego i
maiatku obieteto .";;il;
*rrii""s.,u
majqtkowq.

4. Oiwiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraju i za granica.
5. Oiwiadczenie o stanie majEtkowym obeimuie r6wniei wieiz6eln-oici pieniqine.
6' w czejci A ojwiadczenia zawarte sa informacie
i"*n", * arqsai B r"J informacie nieiawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajlcego oiwiadczenie oraz miejsca poloieiia
nieruchomojci.
czEie A
Ja, niiej podpisany(a),
ur odzony6l
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o er&,

...O,.*r*J
(imiona inauwisko ora. narwisko

O.2..

/ty..l/O..

riowe)

..

&oQsk/.

miejscezatrudnienia, ltanorisko lub runkcia)

po zapoznaniu sie z pnepisami ustawy z dnia g marca lggo
r. o samorzqdzie gminnym (oz. u.
poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam
wchodzqce

*,i,rJ

wsp6lnosci majqtkowei lub stanowiEce m6j majqtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniqine:

-(rodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej

-

6rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: .......

-

papiery warto6ciowe

el

na kwotq: ..

dre clefti
:;tu*:::7
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prawnY:
m2,

2. Mieszkanie o

o

tytut prawnY:
...., powierzchnia:

rodzal
o warto6ci: ..
rcdzaj
h ut prawny:
Z

w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici:

tego tytulu

4
powierzchnia:
o

wartoici:

tytul prawnY:

r.

prawnych lub przedsiqbiorc5w,
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b
kt6rych uczestniczE takie osoby - naleiY Podaf lic+q mitenta udzial6w:

.e!.e.

udziaty te stanowia pakiet wiqkszy ni2 10% udzial6w w spolce:
Z

,

tego tytulu osiagnElem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

::::::::::::,

-

- nale2Y
/2./2..

innych sp olkach handlowych

d

liczbe i emitenta udzlalow: ........................

z tego tytulu osiagnalem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici

tv.
1. posiadam akcje

w

sp6tkach handlowych

kt6rych uczestniczE takie

z

udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

liczbq i

na

osobY

/7.&.

akcje te stanowiE pakiet wiekszy nii 10% akcji w sp6lce
Z

tego tytulu osiEtnatem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

- nale2
nt.e..

2. Posiadam akcie w innych sp6lkach handl owych

ai liczbq i emitenta akcii

z tego tytutu osiegnalem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici

emitenta

akcji

Nabytem(am) (nabyr m6j marionek,

z wylqczeniem mienia przynareinego do jego maiqtku
odrebnego)
-r.rorrqi,
i"ii".r.-r*I",'
,.t
osoby prawnej rub zwiqzku metropoiitarnego nastqpuiQce
mienie, kt6re podregaro

od skarbu pa6stwa, innei paristwowej osoby prawnei,
ieinostek
zwiqzk6w' komunarnej

:::::::*::::::::::;;);::";f-y2?:,:":::,::1,_::cil-.-: j:-:::::
.......................................4
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vt.
1. Prowadzq dzialalno(i gospodarczq (nale 2y podai
formq prawnE i przedmiot

-

dzialalnosci):hl^e.

il-(yc

osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

..............

z tego Mulu osiEgnqrem(qram) w roku ubiegtvm przych6d
i o"liia
*vr"r"i;;;.........................................
2' zatzldzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem
pelnomocnikiem
ari.i.i""s.r
(nale2y podai forme prawnl iprzedmiot
dzialalno6ci): .................."..

,

"ti"i

- wsp6lnie z innymi osobami
z

tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

vI.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki)

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

4<.

.

-iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...........A<..-....
-iestem czlonkiem komis.ii rewizyjnej (od kiedy): .........-A.(<..
z

v

tego tytulu osiEgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d

w wysokoici: ....../2te....

c/;&7

t.

lnne dochody osiqgane z tytulu zat rudnienia lub innej dziatalno6ci
zarobkowej lub zajqi,
kaide
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podaniem

tx.

skladniki mienia ruchomego o wartosci
naleiy
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x.

poiyczki oraz
zobowiazania pieniqine o warto5ci powyiei 10 ooo zlowch, w tym zaciatniqte kredyty i
jakiej
w
............
wysoko6ci):
zdaneniem,
zjakim
(wobec
w
zwiqzkq
kogo,
warunki, na .iakich zostaty udzielone
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