
   

QO (miejscowos¢)

Uwapa:

1. Osoba skladajqca ofwiadezenle obawiqzana jest do zgodnego z prawda, starannego | zupelnego wypeinienia

kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé "nie datyczy".

3. Osoba sktadalqca oswiadczenie obowlazana jest okresilé przynaleinogé poszczegdlnych sktadnikéw

majatkowych, dachodéw | zobowigzan do majatku odrebnego j majatku objetego malzenska wspdlnosciq

majatkowa.

4, Ofwiadezenie o stanie majatkowym dotyezy majatku w Icraju i za granica.

5. Ofwiadczenle o stanie majatkawym obejmuje rownlez wierzytelnosci pienigzne.

6. W czegcl A ogwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje nlejawne dotyczace adresu

zamleszkania skladajacego o$wiadczenie oraz miejsca potolenia nleruchomosci.

cZESEA wtig
Ja, nize] posieanet
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(mile)sce zatrudnlenia, stanowlsko lub funkc}a)

po zapoznaniusie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 2 2017 1,

poz, 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posladam wchodzqce w sktad matzeriskiej

wspdinosci majatkowe] lub stanowiqce mdj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:
~— grodki pienigine zgramadzone w walucie palskiej:

  

AiheyDAsREE na kwote:

fr   



   

  

 

  

 

      

1. Dom o powierzchni:

tytut prawny: “26
2, Mieszkanie o powierzchni: .

tytut prawny:Al) 260 2
3. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa: .

tytuf prawny: ....... W.. 2

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym przychdéd i dochéd w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

2akete..10k

      

 
     

1. Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcéw,

w ktdorych uczestnicza takie shyort poda€ liczbe i emitenta udziatow:a Dery CZ

 

1. Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osdéb prawnych lub przedsiebiorcow,

w _ktdrych uczestniczg takie ~=osoby -  nalezy poda¢_ liczbe i emitenta akcji:

    2. Posiadam akcje w innych spdtkachhandlowych nalezy poda¢liczbe i emitenta akcji:
Alb Me. OOTY CEJ mUARetnniniieernieghee orc neysers atte sii nd setae deed sein enUN RTS aN ARN Ua TATE REET NUE

  



Vv.

Nabylem(am) (nabyt moj matzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwiazkow, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujgce mienie, ktére podlegato
zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda¢ opis mienia i date nabycia, od kogo:

 

Vi.

1. Prowadzedziatalnos¢ gospodarcza tnapoda¢é forme prawna iprzedmiott Saalalnoye: HunnneeomaresesusmaneneTe
Lekoe22h Z lel 5  

 

— wspolnie z innymi osobami.

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochéd w wysokoscld¢i. a

2. Zarzadzam dziatalnoscig gospodarczg lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dhiatalnoéel

(nalezy poda¢ forme prawnai przedmio.YFey
7 7

 

  
  

   Z tego tytutu osiggnafem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Vill.

 



IX,

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci ee 10 000 ztotych (w played ciety mechanicznych

nale2y oe park modeli rok produkeii):Cone!eh aeciesNa eeel[> hellaAMPK.
G ; zO13....&a GMs

J dhtag.as

   
  
Zobowigzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz

wgLonk, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci)

Spos hedladudecteg .    

 A
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