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Uwaga:

1. Osoba skladajaca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda, starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.
2.

Jezeli poszezegéIne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisaé "nie dotyezy".

3. Osoba skladajaca osSwiadczenie obowigzana jest okreslié przynaleznosé poszezegdlnych
skladnikéw majatkowych, dochodéw i zobowigzai do majatku odrebnego i majatku
objetego malzenska wspdlnosciq majatkowa.

4. OSwiadczenieo stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju iza granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majatkowym obejmuje réwniez wierzytelnosci pienigzne.
6. W czesci A oSwiadezenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyezace adresu zamieszkania skladajacego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.
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( miejsce zatrudnienia, stanowiskoli

cja )

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzadzie gminnym (Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591; oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr

153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam

wchodzace w sktad malzeriskiej wspdInosci majatkowej lub stanowiace mdj majatek odrebny:
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1. Doma 6 powierzehnl ? susssscnssnmeaccdizcnge TY, O WALTOSCH: .essssscssecssseccssccsecccsescnecssssccssecsneccssccanecenes
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3. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa:...
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Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubieglym przychdéd i dochéd w wysoko$ci: .......cseseseeeees
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TL.
1. Posiadam udziaty w spdétkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub
przedsiebiorcéw, w ktérych uczestnicza takie osoby — nalezy podaé liczbe i emitenta udzialéw:

Z tego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubiegtym doché w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spétkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub
przedsiebiorcéw, w ktorych uczestniczq takie osoby — nalezy podaéliczbe i emitenta akcji:

akeje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce:
Z tego tytulu osiagnafem(¢lam) w roku ubiegtym dochdéd w WysokoOSci: ....c.cccscsesesesesesestsseseresesees

a

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych - nalezy podaé liczbe i emitenta akeji:.
Z tego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubiegtym déché w wysokosci:

Nabytem(am) ( nabyl méj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkéw lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktére podlegato
zbyciu w drodze przetargu — nalezy podaé opis mienia i date nabycia, 0d KOgo ! w.cseecessesestestseseeeesees

VI.
1. Prowadze dziatalnos¢é gospodareza (nalezyHedlad forme prawnai przedmiot dziatalnosci):
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- osobiscie...42

- wspolnie z innymi osobamti siRNA Aa iN NCR RRR eR EECaAK aod
Z tego tytulu osiggnatem(¢am) w roku ubieglym przychédii dochéd w wysokoS$ci:
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2s dateadoatn dzialalnosciq. gospodareza lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podaé forme prawngi przedmiot dziatalnOSci): .....ceceseesessecessesseseesesteseeteseseseees
- osobiscie

VIL.

VIL.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajeé,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: ............

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zilotych (w przypadku pojazdéw

mechanicznych nalezy podaé marke, model i rok produkeji ): occ eesesesesseseeeseesesesseseesseseneees

Zobowiazania pieni¢zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
WYSOKOSCI): ..sesseeeeessseeserereeeeeeneneeeseseeeeree
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