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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

,

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujg
naleLy wpisad ..nie dotvpzy".

3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreslid

4.

oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju

f,.

OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wniei wierrytelnoSci pienig2ne.

6.

W

w konkretnym przypadku

zastosowania,

prrynaletnoSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowipzafi do maj4tku
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerfsk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

iza granic4.

A

oSwiadczenie zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsce
poloienia nieruchomo5ci.
czgSci

CZ4SC A
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a, nizejpodpi sany(u),
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Q bW...,.

kdA,W..

.. ..
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz, U. z
20I3r. poz. 594, 1318), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadarn wchodzqce w sklad
malZeiskiej wsp6lno56 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigane zgromadzone w walucie polskiej t ..1f..60.a...1,i.

II.
1.

Dom o powierzclni:iltll?r,.

..fr2, o wartoSci:

,fyy*..Olp.Vtry

2. Mieszkanie o oowi

o wartoSci: . tl]y,/g/-...

[rtul prawny : {ni.er:..
.

ilI.
udzialy w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby-nale|y poda6 \iczbg i emitenta

1. Posiadam

udziaNy te stanowi4 pakiet wigkszy

niz l\Yo udziaLow w sp6lce:
ch6d

L.
1

udziaN6w:

nale?

,--t-'

Mk....Wt(.

Ztego t{ulg osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
It\ R"...tlaffiAha4/.........

ut

r emrtenta

IV.
w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
pjzedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby naIeay poda6 liczbg i emitenta akcji:
-

1. Posiadam akcje

l.[ka...dfrtAw
$0

2. Posiadam gkcje,w. innych sp6lkach handlowych
akoj

-

i: ..flti€.,...drf,4*.ala/.

naleLy podad liczbg

i emitenta

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..0..hf.
V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malhonek, zwyl4czeniem 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 - nalezy poda6 opis mienia i datg nabycia, od
kogo: . {Yv"P.....d'WW /................
.Y....1/.....

vI.
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. Prowadzg dzialalnosd gospodar czq (nalezy poda6 formg prawn4

i przedmiot
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Ztego tytulu osi4gn4trem(gtam) w roku ubieglym przychod,i doch6d w wysokoS
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VII.

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokos"i: ..C.Ii..

4

Powy2sze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego
zapodanie nie prawdy Iub zatajenie prawdy grozikuapozbawienia wolno6ci.
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