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Uwaga:

1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z

prawdq,

starannego i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.
3.

4.
5.
6.

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku
zastosowania, nale2y wpisa6 "nie dotyczy".
Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana iest okre6li6 przynale2no66
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do
majqtku odrgbnego i majqtku objqtego mal2efiskq wsp6lno6ciq majqtkowq.
O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
O6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci
pieniq2ne.
W czq5ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawn€, w czg6ci B za6
informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego
oSwiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
fi.1. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z po2n.zm. ), zgodnie z art' 24h lej ustawy o5wiadczam,
ze posiadam wchodzEce w sklad matzenskiej wspolnoSci majqtkowej lub stanowiqce
moj majqtek odrqbny:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto5ciowe:
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2. Mieszkanie o powierzchni: ...h.A......... m2,o warto6ci: ..../3.0. L1.5........ tytut prawny:
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Ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysoko6ci:
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1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych

z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsigbiorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta
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udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy niZ10% udziat6w w sp6lce:
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Ztego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:
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2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nalezy
poda6 liczbq iemitenta udziatow:
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1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - naleZy poda6 liczbg i emitenta
akcji:
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akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni?

10o/o

*-l

akcji w sp6lce:
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Zlego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:
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2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbq iemitenta

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

Nabytem(am) (nabyl moj matzonek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego
majqtku odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek
samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce
mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleZy poda6 opis mienia i datq
nabycia, od kogo:
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1. Prowadzq dzialalno66 gospodarczq (nalezy poda6 formq prawnq i przedmiot
dziatalno6ci):
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- osobiScie ..........f.Jt..............

Ztego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysoko6ci:
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2. Zarzqdzam dzialal no6ciq g os pod a rczq
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Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
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W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):
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jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-,",,",..';;;;,;;=;;;i;;;;;;,'

tlin,

xa d4*)

...........ir,.e. d.-l-1

*1

Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:
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lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajq6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
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Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y poda6, markg, model i rok produkcji):
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x.
Zobowiqzania pieniqZne o warto6ci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty
poZyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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B
Ad.rps zamies-kania osobv sktadaiacei oSwiadczenie:

Mieisce nnto-enia nieruchomosci wymienionyc! w punkcie ll czqsc:i A (adres)'

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),iZ na podstawie ar1. 233 S 1 Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci
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