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Uwaga:

1. Osaba sktadajgca oSwiadczenie obowiazanajest do zgodnego z prawda, starannego j zupeinego wypetnienia

kazdejz rubryk.

2. Jezeli poszczegéine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé “nie dotyczy".

3, Osoba sktadajgca oSwiadczenie obowigzana jest okreslié przynaleznosé poszczegdinych sktadnikéw

majatkowych, dochodéw i zobowigzari do majatku odrebnego i majatku objetego matzenska wspdlnoscig
majatkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granicq.

Oswiadczenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeéci B za$ informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
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CZESEA

   

  
Ja, nizej podpisany(a), .

 

{miejsce zatrudniania, stanowisko lub funkeja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skliad matzeriskiej wspdlnosci majgtkowej lub stanowigce mdj

majatek odrebny:
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Zasoby pieniezne: . s foe

~ Srodki pieniezne zgrom dzone w walucie
   

 



 

  

 

   

 

  

 

. Dom o powierzchni: ... as

. Mieszkanie 0 powierzchn

. Gospodarstworolne:
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Posiadam udziaty w spotkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatow:
é fodLayeesea

 

Posiadam akcje w spdétkach handlowych —nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowig pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce:
rere

 

aoe

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubieglym dochdéd w wysokoSci: cece
   

 

Vv.

Nabytem(am) (nabyt méj maizonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)

od Skarbu Pafstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich

zwigzkéw, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujace mienie, ktére podlegato

zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda¢ opis mienia i date nabycia, Od KOO: ....ccsccssescesceescsstessteeesesees

 

VI.

   



  

— wspolnie z innymi osobami ..  
Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym przychdéd i dochéd w wysokoésci

2. Zarzgdzam dziatalnosciqg gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme prawngi przedmiot dziatalnosci)

     

  

— wspolnie z innymi osobami

Vil.

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}: 



Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubieglym dochéd w wysokoésci: .

  

VII.

Inne dochody osiggane z tytutu zatrudnienia lub inne] dziatalnosci zarobkowe] lub zajac,_Zz- podaniem

kwot uzyskiwanychz kazdegoJytutu:

 

  

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej|10 000 ztotych (w przypadku pojazdé echanicznych

nalezy podaé marke, modeli rok produkcji): .....$citandickadch...KaAIGEEDA.

 

Zobowiagzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz

warunki, najakich zos udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokesci):

   



czes€ B

Powyzsze oswiadczenie sktadam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoésci.

  (pgdpis)

1 Niewtasciweskreslié.

2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotyczy rad nadzorczych spétdzielni mieszkaniowych.  


