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Uwaga:
1' Osoba skradajqca oiwiadczenie obowielana
iest do zgodnego z prawd+ starannego

kaidej

ri)

Nr ........

rubryk.

iruperneto wypernienia

2' 'leieli posrczeg6lne rubryki nie znajduie w konkretnym przypadku zastosowania,
nareiy wpisai "nie dowczv.,,

3 osoba skladarqca oiwiadczenie

obowiEzana iest ok;irii prrynareinoii porr.."g,irny.i-J-nir6r,
maiqtkowvch, dochod6w i zobowiqza,
do maiatku odrqbnego i mai.tku objqtego marie.skq wsp6rnoscie
maiatkowQ.

4. Oiwiadczenie o stanie marQtkowym dotycy majQtku w kraju i za
tranice.
5. Oiwiadczenie o stanie majEtkowym obelmuje r6wniei wieiz6elrioici pieniqine.
5' w crgici A oswiadcz€nia zawarte_sq informacie
iawne, w cziici I rai informacje niejawne dotyczqce adresu
ramieszkania skradaiecego oswiadczenie oraz miejsca poroieiia
nieruchomoici.
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(miejsc€ zatrudnienia, stanowasko lub funkcj.)

po zapoznaniu sj q z przepisami ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Oz. U. z 20L7 t.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam,
ie posiadam wchodzqce w s ktad maliedskiej
wsp6lnoici majatkowej lub stanowiqce m6j majQtek odrebny
t.
Zasoby pienieine:
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6rodki pieniqine zgromadzone. w walucie polskiej: .........h
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Srodki prenrqzne zgrom adzone w watucie obce;:

..

-

JLft .I.O.f

papiery wartoiciowe:

...

r*0irr- rm

........0JL| ) ..
U 9.
....il!h.to.t E.ir.hh.......Uspl.t- .Tr.o.lft

r.(.i.tr.......O0\ .V oe\t
........... na kwotQ

I/.t.1:..

V-

fll

5nJ rr,,pr}

Jn$ryiffiUs

[.

.1i0.*. ........ m2, o wartosci: ..........b0'o..^....-o-00... .'rf...........
..Po0J [u,ot a0r,laiz
t- "_."
........In2, o wartoici: ...
o powie rzchni: .....

1. Dom o powierzchni:
tytul prawnY: ........
2. Mieszkanie

q

.

ul Prawny:

3.6ospodarstwo rolne:

lil:"

rodzaj gospodarstwa: ........... ..-............ "fnlO
o warto6ci

powierzchnia:

rodzaj zabudowy:

tytul prawnY:
rtt{'
Z tego tytutu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i

lI.

prawnych lub przedsiqbiorc6w,
1. Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b
w kt6rych uczestniczQ takie osoby - naleiy podaf liczbQ i emitenta udzial6w:

udziaty te stanowie pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w sp6tce:

""

'

z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci:
2. posiadam udzialy w innych spolkach handlowych

-

.......rV.r.a..
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...tui(-cZq.

naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w:

diL.......ste.

d.

z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici

lv.
1. posiadam akcje

w

w

sp6tkach handlowych

z udzialem gminnych os6b prawnych lub

kt6rych uczestniczE takie osoby

-

naleiy poda6 liczbq

i

przedsiqbiorc6w,

emitenta

N.r.E....b0I.!..c2ll
akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% akcji w spotce:
Z

tego

q

"'

i'v

ulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: '

2.Posiadamakciewinnychsp6lkachhandlowych-naleiypoda6liczbqiemitentaakcii:..................

'N-tb
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w wysokoici: ..................-........ ........
Z tego tytutu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegly m doch6d
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akcii:

Nabylem(am) (nabyt m6j mationek,

z

wytQczeni em mienia przynale2nego

do jego majqtku odrqbne co)
prawnej, jednostek samorzqdu ten^orialne
Bo, ich
zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwi qzku
metropolitalnego nastepujQce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaa opis
mienia idate nabycia, od kogo

od Skarbu Paistwa, innej

padstwo wej osob

o.r.Y.c,L(

vt.
1. Prowadze

dzialalnoii gospodarczq (naleiy podai formq prawnq
iprzedmiot dzialalnoici): .........

.no.i.V.c.LX............
- wsp6lnie z innymi osobami

.d.r4.........r.;a ?[ c.z..K.

.........

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku
ubieglym przych6d idoch6d w wysoko5ci
_
2. Zarz1dzam dzialalnoSciq gospodarczq lub
Jeste mp rzedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci
(naleiy podai forme prawnq i przedmiot
dzialaln o(ci)

-

osobi6cie

-

wsp6lnie z innymi osobami ....

Z

tego tytulu osiQg nqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d
w wysokosci

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

Z

r.rtr..t......Q_.9.t..Y

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym
doch6d w wysokodci: ....

t-
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vlll.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub inne j
dzialalnoici zarobkowej lub zajqi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytulu
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tx.
pojazd6w mechanicznych
Skladniki mienia ruchomeSo o wartoaci powyiej 10 O0O zlotych (w przypadku
naleiy podai marke, model i rok produkcii):..............."..."
)..k_.

x.
Zobowiqzania pieniQine

o warto3ci powy2ei 10 000 ztotych, w tym zacietniete kredyty i poiyczki

oraz

w jakiei wYsokolci): ............
warunti na ja6ch zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z iakim zdarzeniem,
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