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^dnia
(miejscowosc)

Tosoba SHadaj,caca o^wiadczenie obowia.zana jes, do zgodnego z prawd,, s.arannego i zupetnego

*.
majatkowa..

4 Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majqtku w kraju . za gran.ca..
s' Oswiadczenie o stanie maja.tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosc. pieni^zne.
i" wTz "wiadczenia zLarte s, informacje jawne, w cz.sc! B za* informacje niejawne dotycz.ce adresu

" zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchc

Ja, nizei podpisany(a),

C k,urodzony(a) ............ :

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
5 s, .................. w ........ ..... .

....................................................................................................................... iEffiiT" "7

..................... -̂ £111̂ 356̂ ^
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

oo 7aoo7naniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym (Dz^ U. z 20
wl). ̂  zgadnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz.ce w sktad matzensk.aj

polnosci majqtkowej lubstanowia.ce moj majgtekodr^bny:
poz
ws

Zasobypieni^zne:
- srodki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej:

........................................................... /V ̂- srodki pieni^zne zgromadzone w watucie obcej: ........ /

-papierywartosciowe: ............. ttJIX*" ...... « ......... ̂

.......................... na kwot^:

ii.
1. Dom o powierzchni: '*. ......r ....... m , o wartosci:

tytufprawny ......... .
2. Mieszkanie o powierzchni: tStJOCfl m2, o wartosci: ..*'«. ......

tytulprawny:
3. Gospodarstwo rolne:

OL>C'L^^"'0*.(^k ...... , powierzchma:rodzai gospodarstwa. ..... ..... •**n\*; .................................

tytuiprawny: ............
Z tego tytuhi osiqgn^emtQtam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosc,: J

4. Inne nieruchomosci:

powierzchma:

'^ooO O O



owartosci: ..j

tytutprawny: fy&.*&&%....
D

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie.biorcow,
w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:

udziaty te stanowiq pakiet wie_kszy niz 10% udziatow wspotce:

Z tego tytutu osia_gna_tem(ejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbq i emitenta udziatow:
.(Vc£, .<A£aku<^a

\J CJ

Z tego tytutu osia_gna_tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych uczestniczq takie osoby - nafezy podac liczbe. i emitenta akcji:

u

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osia,gnqtem{^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:

"Tut
Z tego tytutu osia_gnatem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta_czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytortalnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

VI.
1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza_ (nalezy podac forme, prawnq i przedmiot dziatalnosci):

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami
/ 'J



Z tego tytutu osia.gn$tem(e.tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .........................................
2. Zarza.dzam dziatalnos'cia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci):

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia.gna.tem(ejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

-jestem czlonkiem zarza.du (od ktedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytutu osia_gn3tem(e.fam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIM.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje_c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke,, model i rok produkcji):

,. /.

X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaaqgnie^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

M?M^.".CS?^^^y^^^.
'ifc>"Cs£i '-"""££}'$•?



"*

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowoic, data) (podpis)


