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Uwaga:

1' Osoba składająca oŚwiadcrenie obowlązana jest do
zgodnego r prawdą, §tarannego
każdej z rubryk.

ana ,/!,..(..?,

.?ę.({

l zupełnego wypelnienia

2' JeŻeli Porrczególne rubrYkl nie znajdują w konkretnym przypadku
ta§tosowania, należy wpisać,,nie dotyczy,,.
3' Osoba skladająca oŚwiadczenle obowiązana je§t
określićprrynależnośćposzczególnych skladnlków
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i ,nu.lątru
obJętego ."ii",irłą wspólnością

;:§l|§;:''

5.
6.

oświadcrenie o §tanie majątkowym dotyczy
majątku w kraju iza granicą.
oświadcrenle o stanle majątkowym obejmuje rjwntei
wierzyte|ności plenlężne.
W cręŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne,
w cręśclB raśinformacJe nleJawn€
zamleszkanla składaJącego ośwladczenie orar mie;sca
polożenia nieruchomoścl.

doĘczące adresu

czĘŚĆ A
Ja, niżeJ podpisany(a}
urodzony(a

}

l.

Zasoby pienięźne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie

-
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Ze zlniarlą rvprrrrł'arlzoną pzcz l pkt t rozporządzcnia
§
l\,czesa Racly Minisuriw. z<)nia2|czerwca 2()l?
r, z.niieniającego r()?|:x)rżq_
dzrnie rv sPrawie określenia rrzotilw łbrmulłrzY
ilśu,ia<iczeri mnją*ti,,v."-ch radnego gminy,.wojrn,
za§tępc). lvójta, sikretarz,ir gn.,in1-,

!!1ł]*"osohYwYdającr"idecYzjea<lrninisu,truljneiviniieniuwójta(D,
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środki pieniężne zgromadzone w walucie
obcejl ,,.,.,...,,

* papiery wartościowe:
..

,)

polskiej:

ij.ń;,-,298).którclvesz;orł,życie zdniern llipca
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ll.
1. Dom o powierzchn

r,....y'€,9,.,.,........fit,

2,€o

o

tytuł prawny:
2, Mieszkanie o powierzchn1; ,.,...,,.,....,.,.. m2, o
tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

Jł§

tego tytulu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokJści,
..., ...,,. ,.,:.

Z

4, lnne nieruchomości.

h/*lJ.h ,..ł,(S n-'

o wartości;

tytuł

.,.,....,....:,............,=.,..f,,.........,.,..r,.. ]....
..,...,.. .,,,,H,z.,
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lll.

res9

1, Posiadam udziałY w sPÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet Większy niż 7a% udziałów w spółce:
tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Z

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Z

lV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w

którYch uczestniczą

""

takie osoby - należy podać liczbę i emitenta

"" " "

,

":"""" ",ńśą

akcje te stanowią pakiet większy niż La% akcji w spółce:
Z

"""

ili,;]

T,i7,_

tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegtym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę iemitenta akcji;..,.,....,.,.

Z

//

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

akcji:
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V,
NabYtem(am) (nabYł mój małŻonek,
z wyłączeniem mienia przynależnego do
Jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej
Państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
ich
związków, komunalnej osobY
Prawnej lub związku metropolitalne8o następujące mienie,
które podlegalo
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1, Prowadzę działalnoŚc gospodarczą (należy
podać formę prawną i przedmiot
dzialalności):

-l]lllili1,,,,,,

- wspólnie z innymi
,ug: tytułu

_,
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osobami
..,..,..,.:............._,_

osiągn#;iil;il
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przedstawicielem

2, -z
Zarządzam działal noŚcią gospodarczą

;

tu

u

iesiem

(naleźy podać formę prawną i przedmiot
łziałalności):

,

,..,_,,.,

,

pelnomocni kiem takiej działalności

- osobiście.,,.
- wspólnie
Z

z

innymi osobami

tego tytułu osiągnątem(ęłam) w roku
ubiegłym dochód w wysokości; ,,.

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa,
siedziba spółki):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (oa łieJvj,
Z

tego tytulu

*iue"iłu,ię;;;; ; ;;;;;,'.;,;,"

;;;;; ;;;;;;;,;

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia
lub innej dzialalności zarobkowej
lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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Składniki mienia rUchome8o o wartości powyżej 10 O0O złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ,,.,.,,...,.,,.,.,.

x.
Zobowiązania PienięŹne o wartoŚci powyżej 10 0O0 zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...^..
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