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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

)

Je2eli poszczegdlne rubryki nie znajdujQ
nale2y wpisad ..nie dotvczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okresli6

przynale2noSd

poszczegrilnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi
odrpbnego i maj4tku objgtego malzerfisk4 wsp6lnoSciq majqtkow4.

do maj4tku

4. OSwiadczenie o stanie

majqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.

f,. OSwiadczenie o stanie

maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierrytelnoSci pienigZne.

6.

czg5ci A o5wiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czqsci B za5 informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajecego o5wiadczenie oraz miejsce

W

polo2enia nieruchomoSci.

CZESC A
I

a, nitejpodpi sany(ul, .Q

urodzony(a) ..09.,.Qq.
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.t g.Q(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
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LlLt

* ....3wnodwu

(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
z20l3r. poz. 594, 645, 1378, z 2074r. poz. 379, 1072), zgodnie z art.24h tej ustawy olwiadczam, 2e
posiadam wchodzqce w sklad malZeriskiej wsp6lnoS6 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek
odrebnv:

I.
Zasoby

pienigzne:

e
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- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie polskiej t f,.Q..M..fi|/....
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II.
1. Dom o powierzchni(y-h?t.

m2, o wartoSci:

tytul prawny : ..... l'/!1r9.....
2. Mieszkanie o powigrzchni
tytul prawny : ....rwkL......9\

3.

a

ierzchnia: ..1.q {0..k..

ltt

Ol..........

rodzaj zabudowy: .. tYtxa..

tytul prawnv' .*k*./ltf&an

powierzchn ia: .. \NP,....
o wartoSci : .. A412....dP.s4'InlM
(l
I
VU

tytul prawn y : ... 0w8,... dfuA&flW
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III.
w sp6lkach handlowych z tdzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4takie osoby-nale?y podai liczbg i emitenta

1. Posiadam udzialy

,-

.*,r:" ;::*:ilf::Fl ; ffi

2. Posiadam

l;idzial6w:

:f:'il

i;.h6d

udzi{y w innych sp6lkach handlowych ...1.W...

;-$:::::

.ffi:|

nale?y podai liczbg

i emitenta

Ztego tytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ci: .mk

..dd.g^(

IV.
1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiEbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby
-nale|y podai liczbpi emitenta akcji:

akcje te stanowi4pakiet wiEkszy niZ l0 % akcjiw sp6lce: ..ff\LL....

'-::::

*:::

::*:1i::si::l :

*:::.''*::* : *llililI @? :iKry

$cje w innych sp6lkach handlowych- nale|y podad liczbp i emitenta
akcji: ..(l\lvQ.<. .A"dW. LLV
Ud

2. Posiadam

..

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malhonek, z wyl4czeniem mienia przynaleanego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, 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 datg nabycia, od kogo:

przedmiot

wsp6lnie z innyrni

Ztego lytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
2. ZdrzTdzam dzialaYnoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nale?y podai formE prawrr4 i przedmiot dzialalnos ci):

..(W

vII.
W sp6tkach handlowych (nazwa,siedziba sp6lki): . .(!*?.

VIII.
Inne dochody osi4gnipte ztynilu zatrudnienia lub innej CzialalnoSci zarobkowej lub zajg{ z

::i:::T

:::::l::::i:::i::::i::::1i:' e*o yKru

X.
Zobowiqzania pienigZne o waftoSci powyZej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
po?yczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku, z jakim
zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) : ................

4

i

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ I Kodeksu karnego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.
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