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Uwaga:

l.

Osoba skladajqca oSrviadczenie obowiqzana jest do zgodnego

z pralvdq, starannego

i

zupelnego ltypelnienia kaZdej z rubrl'k.

2. JeLeli poszczegdrlne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania,

nale25,

wpisad ttnie dotvczvtt.

3. Osoba skladajqca oSlviadczenie oborviqzana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych

skladnikdw majqtkowych, dochod6w

i

zobowiqza6

do majqtku odrgbnego i majqtku

objqtego ma l2ef sk4 wsp6lnoSci4 maj4tkowq.
4. OSwiadczenie o stanie majqtkorvym dotyczy majqtku w

kraju iza granicq.

5. OSrviadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniqZne.

6. W czg5ci A oSn'iadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia
nieruchomoSci.

(irniona i nazwisko oraz nazwisko

urodzony(a)

...... w
.......

(rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub tunkcja)

po zapoznaniu sig z przepisarni ustarvy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
(Dz.U.'z
-uminnym

200lr.Nrl42.poz. l59lorazz2002r.Nr23.poz.220,Nr62,poz.558.Nrll3.poz.984,
Nr 153. poz. l27l iNr 2l4,poz. 1806). zgodnie zafi.24h.tej ustarvy o5wiadczam,2e posiadam
wchodzqce w sklad malzenskie.i wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce rn6j majqtek
odrgbny:

I.
Zasoby pieniE2ne:

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:

n.

- Srodki pienigzrre zgromadzone w walucie obcej: ......

II.
l. Dorn o powierzchni:
tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierz chni

2,

o

tytul pralvny:
3. Cospodarstwo rolne:
rodzaj

o

wartoSci: f+

rodzaj zabudowy:

tytul prarvnl':

Z

tego tytulu

roku ubieglym przych6d

i

doch6d

w wysoko5ci:

4. Inne nieruchornoSci:
powierzchnia:
o rvartoSci:

tytul prarvny:

III.
l.

Posiadarn udzia'ly rv sptilkach handlou,ych z udzialerr gminnych os6b prarvnych lub

przedsigbiorc6rv. lv

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niLl0%o ud

Ztego tytulu osiqgn4lem(gtarn) rv roku ubie,ulym doch6d w wysoko(ci:....

1. Posirdnrrr rrdzialv rv ir.rnvclr sn6lkach hnndlorvvch

-

naleZl, podai liczbg iemitenta udzialor,v:

Z tego tytulu osiq_unq.lern(glarn) rv roku ubieglym dochod rv rvy'sokoSci:

IV.
Posiadarn akcje rv sptilkach harrdlos,ych z udzialem grninnych os6b prawnycli lub

l.

przedsigbiorc6w, w

kt6rych

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy niz

by - nalely podai liczbg i emitenta akcji:

llyo akcji rv sp6lce:

Z tego tytulu osiqgrrqle'rr(glant) rv roku ubieglym doch6d u'tvysokoSci:

- nale|y podai liczbg i ernitenta akcji:

2. Posiadam akcje rv innych sp6lkach

Ztegct tytulu osi4gnqlem(glarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .............

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j malZonek,
odrqbnego)

od

tervtorialnego,

z

rvylqczeniem mienia przynalelnego do .iego majqtku

Skarbu Paristwa. innej pafistwowej osoby prarvnej. .iednostek samorz4du

ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej

vI.
l.

Prorvadzg dzialalnoS6 gospodarczq(nale|y podai formg prawnq

nastgpuiqce mienie, kt6re

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi

osobami

....r.!r.....,

Ztego tytulu osi4gnqlem(Elanr) w roku ubieglyrn przych6d i dochr5d rv rvysokoSci:

2.

Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstarvicielem petnomocnikiem takiej

dzialal

noSc

i(nale2y podai fbrmg pra\vnq i przedmiot dzialal

noSc

i):.

....

- osobiScie
- wsp6lnie z innymi

osobami

.....'........'

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .............

VII.

kiedy):

......nK....

-

jestern czlonkiem zarz4du (od

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rervizyjnej (od

......... {.-.

kiedy):

(...

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) rv roku ubieglyrn doch6d w w

lub inrrej dzialalnoSci zarobkowej lub zaig{

z

Ix.
Skladniki mienia ruchomego

o rvarto6ci porvy2ej

zlotych (u, przypadku pojazdow

x.
Zobowiqzania pieniE2rre o wafto5ci powyzej 10.000 zlotych,

w tym zaci4gnigte kredyty i

po21'czki oraz \\arunki. na jakich zostaly udzielone (rvobec kogo. w zrviqzku z jakim zdarzeniem.

