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1, Osoba
nia ka2dejz rubryk.

Iq, starhnoeg.l

\\r
(miejsco$,osi)

izupelnebo wypel

Je:eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4w konkretnym przypadku
Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowiqzana jest okre6lj€

2,
3,

zobowiazaf do maj4tku odrebnego i majEtku obJetego maEe6skq wsp6lnoSciq ma..jatkowq,
Oswiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju iza granlca,
5. OSwiadczenie o stanie majatkowym obejmuje r6wniei wierzyteln06ci pienlezne.

W czesci A oswiadczenia zawarte sE informacje jawne, w czesci B za5 informacje niejawne dotyczece adre-su

6.

skladaj4cego o6wiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomoscj,

zamieszkania
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Zasoby pieniq2ne:

porskiej: . . l4dl lp,.p_. .
...............Wt..,.....hp,O*
papiery wadosciowe: ....... ..............,.
j] .9, Wp:,........................
..
/
Srodki pie1.ezne grornadzone w watucie
Srodki pienie2ne gronaozone w waluc e oocej: .....,.......
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2.

lvlieszkanie o powierzchni:

3.

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa ,...............!;vke,.....U.p,--...........,,,,
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o warto6ci: ..........,,,,..............//.t

powierzchnia:

.
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rodzaj zabudowyl
Z tego tytuiu osiqgnAlem(elari) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .....,,,,,............,,....

4. lrne nierucromo6ci:

powierzchnia:
o wartosci:
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Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnfch lub przedsiebiorc6w,
w ki6rych uczestniczq takie osoby
nalezy podai liczbq i emiienta udzlalow:
udzialy te stanowia oakiet wiQkszy niZ 1O% Jdr,alow w spolce: .....................,........ ... .-..........
Z tego tytulu osi49nqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ,,......,,,,.,,,.......,.,,.1
Posiadam udzialyw innych spdlkach handrowych
podao riczbQ iemiienta udzial6w: ....::.,.....,,,,...........
- narezy
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d
w wysokosci: .,,.,,,......,,,.,.,,,.....,,,,.......::.,.,.........

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow,
w kt6rych uczestnicz4 iakie osoby
nalezy podac liczbg i emiienta akcji:

-

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niZ 10% akcji w sp6f"", ..,.,.......,,,,........,,,,,.,,..........,,....*r,...::.........,......,.,,
Z tego tytulu osi49nqlem(elarn) w roku ubieglym doch6clw wysokosci: .........,........,,,,,,,.....:.,,,,.,....,,.,,,.......
2. Posjadam akcje w innych sp6ikach handlowych
nalezy podae llczbe i ernitenia akcji: . , . , , , .i. , , , , , ,.
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1.

kwoi uzy-sKiwanych z kazdega
il?y "r

nalezy poclac markg, model
X.

Zobowiqzania pienigzne o wartosci powyzej 10.ooo ziotych,
w tym zaciqgnigte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ,....,.,,,,....,,.... .... ..,....

prawdy grozi kara pozbawienia wolnoscr.
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