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Uwaga: t
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisai "nie dotvczY"..

3. Osoba skladajaca o6wiadczenie obowiqzana jest okre(lii przynaleinoid poszczeg6lnych skladnikow

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i maiqtku objqtego malieiskq wspolno6ciq

majqtkowq.
4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienieine'

G. W czqici A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgici B za6 informacje niejawne dotyczqce adresu

czEsc A

Ja, nizej podpisany(a),
nazwisko rodowe)

urod zony( a)

(miejsce zatrud-nienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorzEdzie gminnym (Dz U' z 7Q77 r'

poz. 1875), zgodnie t arl. 24h tej ustawy o(wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad maiienskiej

wspolnr:(ci maiqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odrqbny:

L

Zasoby pieni92ne:

- (rodki pienlg2ne zgromadzone w walucie polskiej:

- (rodki pienir;ine zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto(ciowe: ....... ...........

na kwotq:

,e

zamieszkania skladajqc

,.... . ,



il.
i. Dom o powierzchni: ...

tytul prawny:
2. Mieszkanie o

o wartoici:

tytul prawny:

1il.

l Posladam udzialy w spotkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub przedsiqbiorcow,w ktdrych uczestniczq takie osoby- nareiy podai riczbq iemitenta udziar6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigksz y nii 70% udzial6w

2 Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial.wr

wysoko6ci:

lv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach

w ktdrych uczestniczq
handlowych z udzialem gminnych osob prawnych
takie osoby * naleiy poda6 liczbq

lub przedsigbiorcow,
i emitenta akcji:

W;r,!")r:AWi
: ................... m2, o warto(cr: /*ffi:



V.

Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia idatq nabycia, od kogo:

vt.
1. Prowadzg dzialalnosc gospodarczq (nale2y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnosci):

rf,,
-,,,nar",",i;;;r;;';;;;l , ....... ... . ....... /-.)
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przychod i doch6d w wysokoici:

2.Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

Z tego tytuiu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci:

vil.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spdlki):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci:

vilt.

ff ;,iff'-f :.;:li:il;,:,]l;l:','"':"::'**Yruti:Y#i,
zarubkow.3f,.z

. ,-' , ,.' .. , , ,.' ,.' ,.,./.. . .. .

- wsp6lnie z innymi osobami ..........,,/,.. .

- jestem cztonkiem komisli rewizyjnq (od kiedy): ,K..:



lx.
Skladniki mienia ruchomego o
nalezy podai markq, model i rok

wartosct powyzel 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanrcznych
prod ukcji):

x.
Zobowiqzania pienig2ne o wartosci powyzej 10
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,

000 zlotych, w tym zaciqgniqte krr:dyty i p<.:zyczkr oraz
w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiel wysokclsci):



czEsc B

Adres zamieszkania osoby skladajqcej o(wiadczenie:S

A (adres):

:il1#;,fi[;,Hil: jlil,:,:,i::#j:3.;::fi1;^"::: ar, 233 5 1 Kodeksu o,soodanie

tI-o/otOr
(mlejscowoaa, data)


