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Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiEzana jest do zgodnego z
starannego i zupelnego wypetnienia ka2dej z rubryk.

2.

Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym

prawdq,

przypadku

zastosowania, naleiy wpisa6 "nie dotyczy"'
3. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynaleinoS6
poszczeg6lnyih skladnik6w maiqtkowych, dochodow i zobowiqzafi do
majqtku odrqbnego i majqtku objqtego mal2efsk4 wsp6lno6ciq majqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraiu iza granicq.
5. O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno6ci

pienigine
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informacie niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego
o6wiadcienie oraz miejsca poloienia' nieruchomo6ci'
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Ja, nizej podpisany(a),

(mie.lsce zalrudn ienia, stanowisko lu b tunKcla)

I

po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
24h lei ustawy oSwiadczam,
ii t. Oi. U. z 2A1i ,.,'po.. 594 z poln.zm. ), zgodnie z afi.
ie posiadam wchodzace w sklad matzenskiej wspolno5ci majqtkowej ltrb stanowiqce
moj majqtek odrqbnY:
l.

Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:
- srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej.
- papiery wartoSciowe:
na kwotq:
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2. Mieszkanie o

powierzchni:

tytul prawny:

..m2, o,wartoSci:
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Gospodarstwo rolne:

J.

powierzchnia:

rodzaj gospodarstwa:
o wartoSci.

rodzaj zabudowy: .......
tytut prawny: ............
Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokoSci.

4.

powierzchnia.
o wafio5ci:

tytul prawny:
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1. posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbq i emitenta
udzialow.
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udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy niL10o/o udzialow w spolce:
Z tego tytulu osiqgnqtem{qlam) w roku ubiegiym dochod w wysokoSci:

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy
podac liczbq i emitenta udzialow:
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Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch

wysokosci.

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowYch z udzialem gminnych osob prawnYch lub
przedsiqbiorcow, w ktorych uczestniczq takie osobY - nalezy podac liczbq i emitenta
akcji:
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akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10oh akcji w spolce.
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Z tego tytulu osi4gnqiem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

Posiadam akcje w innych spolkach handlovprc\ - nalezV podac liczbq iemitenta
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qiam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyl moj malzonek, z wylEczeniem mienia przynaleZnego do jego
majqtku odrqbnego) od Skarbu Par'rstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek
samorz4du terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce
mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy podac opis mienia i datq
nabycia, od kogo:
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1. Prowadzq dziatalnoS0 gospodarczq(nalezy podac formq prawnq i przedmiot
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- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysoko6ci:

2. ZarzEdzam dziatal no6ciq gospod a rczq
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- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:
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VII.
W spolkach handlovrrych (nazwa, siedziba

- jestem

czionkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem

czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem

czlonkiem komisji rewizyjnej (od ki

Z tego tytulu osiqgnq{em(qiam) w roku ubiegiym

w wysoko6ci:

vlil.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalno5ci zarobkowej lub zalQc,
z podaniem kwot uzys(iwanych z kaZdego tytulu:

[,515,!Q x ]].

\il\**o \u* N",

*],1

-[tu.L? r-,\$. )
^z
? L.5aQ,oe r \ }ro *t***
. 2.4. ..0.62.Jb... *.l+ =
=J.,*[,.,^..tr,..,-...: t""?

,t

*o\S*\

:

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac markg, model i rok produkcji).

X.

Zobowi4zania pieniqzne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
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Adres eamieszkania osobv sktadaiacei oSwiadczenie:

Miejsce poloZenia nieruchomo5ciwymienionych w punkcie ll czqSci A (adres):

Powyzsze oSwiadczenie sktadam Swiadomy(a),i2 na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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