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Uwaga:
1.

Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

) Jeieli

poszczeg6lne rubryki nie znajdujq
naleLy wpisad ..nie dotydzy".

3.

w konkretnym przypadku

zastosowania,

Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okreSli6

przynale2noSd

poszczeg6lnych skladniktfw maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi
odrpbnego i maj4tku objgtego malzerfisk4 wsp6lnoSciq maj4tkow4.

4.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w

5. OSwiadczenie o stanie
6.

do maj4tku

kraju iza granic4,

majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienipine.

W

czgSci A o5wiadczenie zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsce

poloZenia nieruchomoSci.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miej sce zatrudrienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
22073r. poz. 594, 645, 1318, z 20I4r. poz. 379, 1072), zgodnie z art.24h tej ustawy ofwiadczam, 2e
posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lno66 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrpbny:

I.

II.f
l. Dom o powierzchni:hrl{2..
2. Mieszkanie o powlerzchni:
tytul prawny: .{IkU...
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospo
o warto5ci:

tytul prawny:

...

................, powierzchnia:

l.k,w up,
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III.
udzialy w sp6lkach handlowychztdzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych tczestniczqtakie osoby-nale2y poda6 liczbg i emitenta
udzialow:

1. Posiadam

fw",u
udzialy te stanowi4 pakiet wipkszy niz I0%o udzial6w w sp6lce:
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2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych
tdzialow : ...h\Xp/...dffiLuJ.u...........

- nale?y podai liczbp i emitenta
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Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..MP.-.

IV.
1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowychzudziaLem gminnych os6b prawnych lub
- nale?y poda6 liczbg i emitenta akcji:

prze^dsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby
.m]/P./.... d,PW?.W........
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2. Posiadam pkcje w innych sp6lkach handlowych
akcji :
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- nale?y podai liczbg i emitenta
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V.
Nabylem(am) (nabyl moj maLlonek, z wylqczeniem mienia przynaleanego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale|y podai opis mienia i datp nabycia, od kogo:
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vI.
1. Prowadzg

dzialalngSi gospodarczq(nalely podad formg prawnq i przedmiot

dzialalnoSc i) :
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VII.

f

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): (I4"AZ

Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci /W.Q/-.

VIII.
Inne dochody osi4gnigte ztyttilu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajp6, z

x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zacirynigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu kamego
zapodanie nie prawdy htb zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.
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