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1. Osoba skl.daje.a o{wtadeente obowiarana
taidej z rlbny'c _ jest do 

'godneSo 
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wypelnlenle

2. Jeiell poszcze86lne .ubrykl nte rnajdula w konkrehfn frzypadk/ rastosowanta, natei sdsat,.nle dowcrv,,.3. osoba sltadajac. olwtadczenie obowiqzana jest 
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4. Oawiadc2ente o ltanle n htkoi ryn dotltzy maiQtlu u, kraju I za ganica.
5. urru.dtrerue o,rranie rEjqtkowym obejmuje r6t^,niei wier.ytelnot.j pi;ni+m.b. w c2Q3cr A olwtadeenia rawane sa info.rna(r€ iawne, w eeaci Lel intormacje niejawne dotyczEce adresuramierzkanla 5kladajQcego oJwladeenie oraz mleirca potoienla nie.udDrnoki_
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po zapoznaniu siQ r przepisami ustawy z nia 8 marca 1990 r. o samorzidzje gminnym (Dz, Upo2. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy o(wiadczam, ie posiodam wcho.lzEce w sklad mal2e6skiejwspd lnoJci majqtkowej lub stanowiQce m6j majqtek odrqbny

t.
2asoby pieniqine:

- irodki pienjerne 2tromadtone w waluci€ polskiej
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- papiery wajtojciowe: .
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1. Dom o powierzchnii

tytul prawnYi

2. Miesrkanie o

4.

ffio

z tego q ulu osiegnqlem(elam) w roku ubi w wysokojci

z teEotltl.tiu osiagnatem(qlar'11 w roku ubie8l1l doc
<-

hdd wwysokofti: . .

1. Posiadam akcie w sp6lkach handlowch z udzialem gminnych os6b prawnYch lub przedsiebiorc6w

w kt6rych uczestnicza ta aleiy podad liczbQ i emitenta akcji

akcjete stanowia pakiet wiekszY ni21096akcjiw s

ZteSo Mulu osiaSnalem (Qiam) w roku ubiegtym doch6d wwysoko3ci

poda( llczbq iemitenta akcji

ZteSo Mulu osiEgnqlem{elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoJci: ....
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Mul prawny: .........

3. Gospodarstwo rolne:

o wartoici
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Nabylem(am) (nabyt m6j mationek, z wylqc2enlem mienia przynale2nego do jego majQtku odrebnego)
odSkarbu Pa6stwa, innej pa,istwowej osoby prawnej, jednostek sarnorzQdu ten^orlalnego, ich
zwlezkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujace mienje, ktdre podlegalo
zbyclu w drod2e przetar8u.- n enia idatq nabycia, od kogo: ..

VI

prawna i przedmiot dzialalnojci)

-wsp6lnie z innyrni osobami

Ztego t\^ulu osiqSnalem(qtam) w rokir u
2. Zarzqdzam dziatalnoiclq gospodarcza lub

(naleiy podaC forme prawnq iprzedmiot

bieglyrn przych6d i doch6d wwysokojci: .__..

jestem pr?edstawicielem pelnomocnikiem
dzialalnojci)

-,4,d...
- osobi4cie....................

- wsp6lnie z innymiosobami .,.,

Z te8o qtuiu osiQsnqtem(elam) w roku ub iegtym doch6d w wysokosci

vI.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki)

-jestem czlonkiem zar2qdu (od kiedy): ...,

-jestem czlon&iem rady nadzorcz€j (od kjedy)

- jestem czlohkiem komisji rewizyjne.i (od

v t

lnne dochody osiQgane z h ui! zatrudnienia lub innej dzialalnojci za robkowej lub zajea, z podaniem

r../.*-&r
/-5.:1,.4c.
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lx.
Skiadniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 000

nalezy podaa marke, modeli rok produkcji)

............/.?.1.......

mechanic2nych

z-li-/;..t.

x.
Zobowi4zania Pienieihe o wartoki Powyiei 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredw i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielole (wobec kogo, jakim zdarzeniem, w jakiei wYsoko<ci):z
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Informacja niejawna

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

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

Powyiee oiwiadczenie skladam jwiadomy(a), ii na podstawie art 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy Erozi kara pozbawienia wolno(ci.
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