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Osoba skiadaj
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L.dz.

jest do

Żgodnego

z prawdą' starannego i zupełnego

!'ypełnienia każdej z rubryk w konkaetn1,'n przvpadku zastosowania, nafeŹy wpisać
2. JeżeLr poszczegóIne
,.nie dotyczy'. 3. osoba składająca ośwladczenie obowiązana jest okreś.LiĆprzynafeżnośćposŻczególnych składników
majątkowych/ dochodór' i zobo'riązań do majątku od]rębnegto i najątku objętego ma}żeńską
wspó1nością majątkową.

4. oś!'iadcze4ie o stanie majątkowldn dotyczy majątku w kra]u i za granica.
5. oświadczen1e o stan'ie majątkow]m obejnuje xównież !'/ierzyte1ności pieni.ężne6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jav'ne, w częściB zaśinfornacje niejar"'ne
_- dotyczące adresu zamieszkania składającego oś\'iadczenie olaz miejsca położenia n.ieluchomości.
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(mieisce zat:rudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gEninnlłn (Dz. a- z 2a07
r.- Ni 142l poz- 1591 otaz z 2aA2 r- Nr 23, poz- 220, l-lr 62, paz- 558, Nr 113, poz. 984' Nr 153'
r^z. 12'77 i Ni'214, poz. 1806), zgodnie z aTŁ. 24]n tej ustawY oświadczam, że posiadam wchodzące
N-sk}ad ma}żeńsk1ei wspó1ności majątkowej lub stanowiące nój majątek odrębny:

Izasoby pieniężne:

_ środkipieniężne zgromadzone

w

- środkipieniężne zqlomadzone

w walucie obcej:

walucie po1skiej:
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o powierzchni:

Łytrrł pra'/nyr
2. Mieszkałie o powier.zchni:

tytui
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Powiei:chnia:

o l'aItości:

rcd.ai

zabudowy:

t.vtuł pra!,'ny:
Ż tego tytulll osiągną}en(ełam) w loku ubieg}},'m pr.zychód i dochód i' wyso](ości:

4. TĘne nierpĆhomości:
powierzchnia:

tytuł pra''/nyi

rrl

-

udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób p.awnych 1ub przedsięb'io.có1ł,
v'/ którvch uczestniczą takje osoby _ naleŹy podać l1czbę i enilent a udŻra}ów:

1.

Posiaclam

udŻialy te 5tanowią pakiet większy nlż 1o3 udzia}ów w spóice:

z teqo tytu-lu
2'

Posiadam

osiągnąłem (ęła.n) i,r roku ubiegłym dochód w wysokości: .-.-]

udziaiy w innych spółkach hand]o!łyeh - należy podać ].iczbę i emitenta udzjałów:

u tego tytułu osiągną}em(ęła-!n) w ioku ubieqł'm dochód w wysokościI

IV.

1. Posiadam iikcje w spółkach handlowych z udzialem qBnlnnych osób prawnych lub prŻedsiębiorców.
w których r'rcŻestniczą takie osoby - nafeŹy podać l1cŻbę i emitenta akcji:

akcie te staĄolłią pakiet większy niż 10: akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłamJ w roku ubiegi]ĄT dochód

2.

Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

w wysokości:

- należy podać liczbę i emitenta akcji: "'

Z tego tytułu osiagnąłem(ęłam) w roku ubieq}!'Ill dochód w wysokości: ..-

l

v.
Nabylem(am) (nabył mój ma1żonek, z !./y1ączeniem mienia przyna.leżnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu Państwa, innej państ!,'owej osoby pra1łnej / jednostek samorŻądu terytoaialnego, ich
Żwiązkó!' lub od komunafne] osoby prawnej następujące mienie' któae podleqało zbyciu 1,/ dIodŻe

przeiarqL1 - na-Leży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: '

z tego tytułu osiągnąłen (ęłam) w ]:oku ubiegłyrn przychód 1 dochód w l'rysokości:
2. zarząc.zam ÓŻiałalnością gospodarczą lub jestem pIzedstai/licielem pełĄomocnikiem takiej
działalności(na]eży podać formę prawną i przedmiot dŻiałalności): """'
- osobiście !
- l,/spólnie Ż inn].mi osobaml

z tego tytul\}

-

osiągnąłem (ęłam) w r:oku ubiegł\Ąn dochód w wysokości:

vlT

-

spółkach hąnąlowych (naŻwa, siedzlba spółki):

-1estem cŻłonkiem zarządu (od kiedy)

:

- iestem cz-lonkien .ady nadzo.czej (od kiedy) 1 -.-""""""
- iestem cŻłonk.iem komisji rel'izyjnej

(od kredy)

:

z tego tytułu osiąqnąlem (ełajn) w Ioku ubiegł!m dochód

1Ub .ione

]

w wysokości:

j działalności zarobkowej lub zajęc'
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skłacnrki m1ęnia luchomego'o waltości pot'yże] 1o ooO z}otych
od]eży podac marke' mooe] r rok produkcjr1 :
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(w pr:z\,T)adku pojazdó1' mechanicznych
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x.
zobowiązania pienięŹne o wartości polvyżej 10 000 złotych' w t}.n zaciągnięte kredyty 1 pożyczki
oraz warunki/ na jak-ich zosta}y udzie1one (wobec kogo, w uwiązku z jakim Żdarzeniem, w jakie]
wysokości): .......
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