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4. Osoba skladajgca ofwiadezenie obowigzanajest do zgodnego z prawda, starannego | zupelnego wypelnienta

kaddej z rubryk.

2. Jedeli poszczegdlne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, naledy wpisac "niedotyczy".

3. Osoba sklacajgca oSwiadczenie obowlazana jest okresilé przynaleznosé poszezegdinych sktadnikéw

majatkowych, dochoddw i zobowiqzan da majqtku odrebnego | majatku objetego malzefisha wspdlnosciq

majatkowa.

4, Oswiadezenie o stanie majatkowym dotyczy majatiau w kraju i za granica.

. Oswiadezenie o stanie majatkowym sbejmuje réwnied wierzytelnosci pienigzne,

6. W ezesci A oswiadezenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B za$ informacje nlejawne datyczace adresu

zamieszkania skladajqcego ogwiadezenie oraz miejsca patozenia nieruchomosei.
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Ja, nizej podpisany(a),.

 

    
  

  

Maid.etAdmEEE.

urodzony(a

{migjsce zatrudniania, stanowisko tub funkéja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 1. o samorzadzie grainnym (Dz. U. z 2017 Fr.

poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej] ustawy ofwiadczam, Ze posiadam wehodzqce w sktad matzeriskiej

wspdlnosel majgikowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

t.

Zasoby pieniezne:
- grodki pienietne zgromadzone w walucie polskie}     
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~ Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej

— papiery wartasciows
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1. Dom o powierzchni:

tytut prawny: ....

2. Mieszkanie o powierzch r : fsugegsns sai
TLL DRAWN: sau.casmmnmmenaccnanamsaansemenmnllatmaniat hongDOD sc rvvsscsseecscemveceensrsenenstconieety

3. Gospodarstwo raline;

radzaj gospodarstwa:

o wartosci: .........

rodzaj zabudowy:
(UEDMWHV! onsaancacasmanonmmemmannR ol acme

Z tego tytulu osiggnatem(elam) w roku ubiegtym przychdd i dochéd w wysokase!

4, Inne nieruchomoscl:

~ powierzchnia:

m?, o wartosci:

., powierzchnia:

  

I.

1, Posiadam udzialy w spdtkach handlowych 2 udziatem gminnych oséb prawnych lub przedsiebiorcow,

w ktérych uczestnicza takie osoby — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatéw:

udzialy te stanowia pakiet wiekszy niz 10% udziatéw w spdice:

   

 

Z tego tytulu osiggnalem{elam) w roku ubieglym dochdd w wysakose

 

  

 

Z tego tytulu osiggnatem{elam} w roku ubieglym dochéd w wysokosc!

Iv.

1. Posiadam akcje w spdikach handlowych z udziatem gminnych oséb prawnych lub przedsiebiorcéw,

w ktérych ~=suczestniczg takie ~=csoby — nalezy podaé  liczhe i emitenta akcji:

  

 

   

akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akeji w spdtce:

2 tego tytutu asiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: . 

2, Posiadam akeje w innych spdikach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta akeji: .

i y,
Z tego tytulu osiggnatem(elam) w roku ubleglym dochéd w wysokosci:

 

  

 

 



 

ve
Nabytem(arn) (naby? méj matzonek, z wytaczeniern mienia przynaleznega do jego majatku odrebnego)

od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqadu terytoriatnego, ich

zwiazkéw, komunalne} osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace mienie, ktére podlegalo

zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda¢ apis mienia i date nabycla, od koga:

  

VA
1. Prowadzedziatalnogé gospodarczg (nalezy podac forme prawng i przedrniot dziatainosci)  

 

  

  

~osobiscie

—wspdlnie 2 innymi osobarmi

 

Z tego tytutu osiggnalern(etam) w roku ubieglym przychdd j dachéd w wysokosci:

2. Zarzadzam dziatalnosciq gospodarcza lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnoscl

(nalezy podaé forme prawni przecimiot dziatainosci):

 

  

    

— osobiscie

~wspélnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiggnglem(etam) w roku ubieglym dochéd w wysokose

 

Vi.
W spolkach handlawych (nazwa, siedziba spatki): 

   
  

 

—jestem czlonkiem zarzgdu (od kiedy):

—jestem cztonkiem rady nadzorezej (od kiedy)

   

~jestem czfonkiem kom! eel (od kiedy.

E tegoSeptosiganatemn(etam)\w1 roku ubieglym dochédvwvwysokos

 

VHL
inne’ dochody osiqgane 2 tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje¢, z podaniem

kwot uzyskiwanyeh 2 kaddego tytUlel cisicis snccirennmnsnnananncnmunminmernarmarcmnnmnnimmnmnmnypenaies:

  



 

IX,

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci pawy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych
nalezy podaé marke, modeli rok produkeji):  
xX.

Zchowigzania pienigéne o wartosci powyzej 10 O00 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w 2wiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): .,
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