
(mielsc<.rwosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca ofwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia
kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpi sad "nie dotyczy"
3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreilii przynaleinoSi poszczegolnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowigzari do majqtku odrgbnego i majqtku objgtego malieriskq wsp6lnoSciq
majEtkowE.

4. O5wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5, O5wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigine.

6. W czg6ci A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za6 informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoici.
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po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U, z 20!7 r.

poz. 1875), zgodnie z arl. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad mat2eriskiej

wsp6lno5ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:
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Zasoby pieni92ne:

- 6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej

- irodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej

- papiery wartosciowe
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Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici
4. lnne nieruchomoici:
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1, Posiadam udziaty w spoll<ach handlowych z udziaiem gminnych osob prawnych lub przedsiqbiorcow,
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udziaiy te stanowiQ pakiet wigkszy ni| 1,0% udziatow w spotce

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci

Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegiym dochod w wysokoSci

akcle te stanowiq pakiet wiqkszy nrz 10o/o akc1i w spolce:

Z tego tytuiu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci
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1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziaiem gminnych osob prawnych lub przedsiqbiorcow,
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2. Posiadam akcje w innych spotkach



Z tego tytulu osiqgnqtem(qiam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

V.

Nabylem(am) (nabyi m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego malqtku odrgbnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, rch

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, ktore podlegalo

))

- osobr(cie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: ,...,....,......,.,

2.Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podad formg prawnq i przedrniot dzialalnoSci):

Tfn rlr . .c9lo
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokosci
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W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki)

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy) A^ L.e

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...,.., ..f\1..1 .C.

-Jestem czlonkiem komis.ji rewizyjnel (od kiedy): .. ..M.t.C.

d;ft;i;j
;i;rr;.,.
ot-lg*g

Z tego tytutu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
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L. Prowacizg dzia'lalno6c gospodarczq (nalezy pod ai formg prawnE i przedmiot dzialalnoSci): ..
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Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
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Zobowrqzania pienig2ne o wartosci powy2e.1 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty ipo2yczki oraz
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Powy2sze oiwiadczenie skiadam 6wiadomy(a), iz na podstawie art.233 S l Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnojci.
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