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1. o;oba skladaJaa olwlad.zenle obowlerana jen do zSodneSo r pra$dq, starannego i rupelnego wypelnlenia

kaidei z rub.yk
z. i"iaipo.r(zugtfn" -tryil nie rnaiduja w konkretnYh pnypadku zastoso\ ranla' nele'Y irrDr,sa' "nle dotvczv"'

i. orou" .rd"a":q., oJwtadczenle obowiezana i€st okrcflt( prz,aleinoat poszcreg6lrych skl3dnik6w- 
"laii*"*v"r',1'"aoa6w 

Lobowiqza6 di maiqtku odrqbnego i malqtku objetego malteiska \/sp6lnoiciq

ntajqlkowq-
4. ol;ad.zenle o stanle maiqtkowYm dotylzY majatku w kraju I za granlQ'

5. ogwlad.zenie o stanle maiatkowym obeimuje r6wni€j wierzytelnoscj pleniqine'

a. w (zJa I ol*"a(2"nta awarte sq Inlormacle ,awne, w ee5ci B 2t{ informacie nielawne dotveqce adresu

zamleszi<anla sHadaiacego oJwladeenle ora, mleisca pololenia nieruchomoscl'
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ogwtAD(2€NtE MAJATKowE

eEic A
la, niiej podpisany(a),

po zapoznaniu siq z przePisami

poz, 1875), zSodnle z art.24h
wsp6LnoJci majqtkowei Iub stanowiace m6j majqtek odrebny:

zasoby pieniQine

- Srodki p ienie2ne zgromadzone w walucie pols

.t.L..

-arodki pieniqine zgromadzone w walucie obce

- papiery wartoSciowe
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1. Dom o powierzchni

tytul Prawny: .....,.

m2, o wartoici

rodzaj gosPodarstwa: .......

o wartoSci: ........................

. o wartosci: 1..

't' 'r3*

fi; ierzchnia

./?t i.

rodzaj zabudowyr . .

tttul prawny: ..,... .

Z tego tltulu osiABn

4.lnne nieruchomoSci:
poW]erzchnia:.,.,,...

qlem(Elam)w roku ubieglym pr2ych6d i doch6d w wysoko<d

o warto6ci: ..

tltul prawny:

1. Posiadam udziaty w spdlkach handlowych 2 udzialem Eminnych os6b prawnYch lub pnedsiQbiorc6w'

w ktdrych ueestn icza takie osoby- nale:y podaa liczbe i emitenta udzial6w

: frtc

udzialyte stnnowiQ pakiet wiekszy nii 10% udzial6w w sp6lcer " '

qlem(qlamlw roku ub e CYP:/c/.h6d w

'.r4 c.s'- ""
Z tego tytutu osiQgn

2. Posiadam udz - naleiy udzlal6w:

Zte8o Mulu osiagnElem(qlam) w roku ubiegiym dochod w

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnvch os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczE takie osoby naleiy podad liczbq i emitenta akcji

Ztego tytulu osiqgnQlem(elam) w roku ubie

/-
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Dzicnmk Ustaw

rl.ur+"r(ar) (nabyt m6i mal2onek, r wylQczenienr mlenia przvnaleznego do jego

oiii"rtu pu,itt*u, innej paistwowej osobv prnwnej' jed'ostek samorradL

zwrqzrow, komulalneiosoby orawne. lub TwiQzku metropol'talrcBo rattqpuJQce mr

,ivliu * atoar" p"",ur.8u - naleiy poda' opls mienia i date nabycia' od kogo: " "'

majetku odrebne8o)

teMorlalnego, ich

enie, kt6re PodLegalo

t [i;; r

-wsp6lnie z innYmi osobami

Z tego tt^ulu osiQcna'lem(qlam) w roku ubieE+ym przych

{naleiy podaCformq prawnQ i przedmlot dzi alalnoici):..

-wsp6lnae z innYmi osobami

Z tego tytutu oslEgnQlem(qiam) ::::i:"-d'w

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): "'

-jestem czlonkiem zarzQdu iod kiedy):

- jestem elonkiem komisii rewizyjnej {od kiedy)

ztego Mt u osiagnatem(qlam)w roku ubieglYm doch6d wwyso ko(ci

vIl.
lnne dochody osiqgane z tltulu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobko',lej lub zajq', z podaniem

'{iffi ,l:,,,,,,::";;,,;,;a!/6'

t
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoicl powyiej 10 0OO zlotych (w przYpad

naleiY pod aa markQ, modell rok Produkcii)
'au.d_....

x.
Zobowiqzanla
warunki, na ja

o;enieine o wartoici powylei lO 000 /o!ycn, w rym raLi{Sniqte kredyty I poiYczk, o?7

kicl'rostaty udzielone (wobec koSo, r lwiqlku z ja<r-n zdarTenier,' wJak'elwysoKosLrl ""'

l:r'...
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Informacja niejawna

(Art,24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U 22017 r. poz. 1875))

I

I
I

Povvyisze oawadczenie skladam awiadomy(a), ii na podstawie art' 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

niepiawdy lub zataienie prawdY grozi kara pozbawienia wolno(ci'

?or*tl // 0l {04a2 fr


