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po zapornaniu sie: prrepisami t/stawy r dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranl.2enlu prowadzenia drial.lnogcl
Soipoda.czei pner osoby p€lnilcc tunkre publicrne (Dt. U. t 2Ol7 r. po.. 1393) orat ustawy r dnia
8mar.a 1990 r. o samonQd2ie gminnym (Dz. U.r mi t. poz. 18751, ,godnie z art. 2{h tej u$.wy
o(wiadeam, ie po,ladam wchodrice w sklad maUedsklej wsp6lnol.i mahtkowej lub stanowiQce m6j
maietek odrQbny:
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Zasoby pienieine:

- Srodkl pieniqine rgromadzone B walu.i€ polskiej:.... ../rtl-Oon. t'

- arodkipieniqine zgromad2one wwalucie okej

: : : /u;i......... fu ..q.W
- papiery wartoiciow€:



ll.
1. oom o powiertchni: ....._.....
2. Mienkanie o powieachni: .

3. Gospodarstwo rolne:
rodzai gospodarstwa: ......... ...., powi€r2chnia: .................

Z teso tytulu osiqsnQlem(elam) w roku ubiegtym prry.h6d idochdd w wysokojci

o warto&i:...,.,...,.,........
rodraj zabudowy:.-.......

4. lnne nieruchomo(ci:
powienchnia:...,.,,,....,,........

ie'::W.LZl*.............
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.

Posiadam udrialy w sp6lla.h handlowych - naleiy podaa licrbq i emitente udzialdw:
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udrlalyte stanowiQ pluet wiek y 10t{ udzial6w u spdlce: .............
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tv.
PoCad.m akqe w sp6lkach

dochdd \N wysokoJcl:

podaa ll.rb( iemltenta akcji

akcjc te nanowiq peki€t wiqks:y ntt lot( a&cjt sp6lce:

Z tego Mulu osiqgnalem(qtam) ubaeStyrr doch6d w wF

p{1
Nabyfem(am) (nabyl m6j malionek, r wyl+zeniem mienia prrynal€ine8o do jego majQtku odrebneSo)
od Sk.rbu Padstwa, lnnej padstwow€j oroby prawnej, jednonek samor2adu remorialnego, ich
zwiqrk&, komunalnej osoby prawnel lub.wlqzku metropolitalnego nastepujece mienie, ktdre podlegalo
zbydu w drodze pnetartu - naleiy podaa opis mienja i datq nabycia, od koSo: _.-.,................_...................._

L.......

vt.
1. Prowadze d2ialalnola Sospodarcrlr (n.leiy podat

t^F
formq nE ot dzialalno(cil

Mul prawhy:



- osobiJcie -.

- wsp6lnie. innymi

Z t€8o t\nutu osie8nqtem(ql.m) w roku ubieglym nych6didoch6dwwyso

2. Zanqdzam dlialdlnoJciA gospodarczE lubjestem pr.edstawicielem, pelnomocnikiem takiej d2aalalnoJ.i

- wsp6lnie r innymiosobami.

Z tego tY.tulu oritsnQlem{elalll4gBr ubieslym doch6d w wysoko3cii ......

v[.
1. W sp6llach handlowych (narwa, sledzlba sp6lki):

-jEstem cronkiem rarzqdu (od ki€dy): ...

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............

-jenem cronliem komisii rewiry,nej (od kiedy): .....

z teso tytulu osiqSnqlem(el.m) w roku ubiegtym doch6d w wysokoaci: .......

2- w 5p6ldrielnlachl

-iestem czlookiem r.nidu (od kiedy): .......

-jestem cronkiem rady nadz '(od kiedy): ....

-;;;i;;;i;nkiem komisji rewiryjnej (od ki€dy)

Z tego tytulu osiaSnelem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoloici

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoi6 gos

-jestem cronkiem rady nadzorczej (od kiedy)

..1..
I

iest€m czlonkiem kollllewizyjnej (od kiedy):...

(nal€iy podaa formQ prewni i pr.edmiot dzialalno(ci):

-osobiftae

-jestem cronkiem kiedy):



Zle8o tytulu osiegnQlem(etam) w roku ubiegtym doch6d

/Ltue *1ixn:,Wi
I

v t.

lnne dochody osiaSane z Mulu zatrudnienia lub innej dzialalnolci 2arobkowej lub zajec, z podani€m

.../,2.
.l.o4e.!.

Eklo.. .an$ek-L.la.a

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powytej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalery podaa marke, model i rok produkcji):

x.
ZobowiQlania pienieine o wartodci powyiej 10 0OO rotych, w tym ,aciQgniete kredyty i poiyczki ora.
warunki, naiakich zostaly ud2ielone lvyobec ko8o, w zwiqzku tjakih zdafleniem, w jakiei wysokoJci): ......

kwot u2yskiwanych z



Powytsre oiwiadczenae skladam Jwiadomy(al, i2 na podsrawie an. 233 S 1 Kodeksu karheto za podanie nieprawdy
lLrb zatajenie prawdy grori tara porbawlenia wotnoicr.
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I Niewla6ciwe skreslic.

'? Nie dotyczy dzialalnosci w),tw6rczej w rotniclwie w zakresi€ produkcj rcstihnel i zwierz€cej, w formie
- i zakres;e gospodarstwa rodznnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczycl sp6ldzielni mresrkaniowych.


