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3. Osoba skladaj4€ oaeiadczenie obouazana jest ok!e61i6 plzlaale iDosc
poszczeg6lDych skladnik6w Dajatkowych, dochodo, i zobo{iqzan do aajatlu
odtebDego i Dajatku objetegro nalnei6k4 wspolno6cia najatkora.

1. osoba sklaalajaca o5wiadczenie cbowiazana jest do zgodnego z plawdE,
statannego i zupelnego hYpelnieDia kaidej z lubEyk.

Jeiefa poszczeg6lne lublyki nre znaldula w koakretn)m przypadku
zastosowanaa, aaleZy Lpisa6 ,,Ej.e dotyczytr.

5. odwiadczenie o stanie Eajatko{f@ cbejeuje r6Fni€Z wielzytelno6ci

5. w cze6ci A oSwiadczenia zaFarte sq rnforEacte laEne, wcze6ci B za6
anforoacle niela{ne dotyczace adlesu zalieszkania skiada.t4ceqo
osBiadczenie oraz Diejsce polotenia nieruchoeo5ci.

czqsc A

Ja, nizej podpisany (a),

(imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe)
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4. O5wj.adczenie o stanie Daj4tl<or}a dotyczy uajatku w klaju iza qrauc4

urodzony (a) .31.0 P.,. 4.9 9.Q.
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(miej sce zatrudrienia, stanouisko 1ub fuEkcja) po zapoznanlu sie z

przepisami ustary z dnia I marca 1990 r. o sanorzadzie gminnyn (Dz. U. z

2O\7r. poz. 18?5), zgodnie z art. 24}:. tej ustawy oswiadczam, 2e posiadan
wchodzEce w sklad matZeiskiej wsp6lnoSci malatkowej Iub sLanowiace mol

naj alek odrebny:
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zasobv pieniezne:

- Srodki pieniezne zgromadzone w Balucie porskiej:

- Erodki pieniezne zgronadzone w walucle obcej
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- papiery wartoSciowe:
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doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci
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al.Aa{.:yu,ty.. ^,, "1. Dom o powierzchni:

tytul prauny:

2. Mieszkanie o powierzchri:

tytul prawny: .......... A4+C.

. m'. o wartosci;

3 . Gosbodarstuo rol ne:
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o warlo6ci: ...
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tytu] pralrny:
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Z tego tytulu osiagnalem{elan) w roku ubiegiym przych6d i
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III.

udzialy Le staoowia paiiier Niekszy ni2 l0: u.lzial6w w sp6lce:

1. Posiadam udzialy N sp6lkach handlowych z udziaten qn.innych os6b prawnych
Lub prze.lsiebiorc6w/ w kt6:ych u.zestnic24, takie osoby - naleiy podac
liczbe i enitenla u.lzia]6ir:
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z tego tytulu osiagnalen (elan) N rolu ubieglym doch6d wwysokoSci:

z lego tyiutu osiagnalen(elam) w roku ubiegtlr doch6d w wysokosci
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2. Posiadan udziaty w innych sp6lkach handlowych - nale2ypoda6 liczbe .i
em'.e11. Jdr-d]ow:

u;e.a*!,,4cu7 .. .

1. losiadan akcje w sp6tkach handLowych z udzialen qminnych o66b pramych
lub przedsiebiorcd , i ktOrych uczestnlcza takie osoby - nale2y podaa liczbe
i emilenra akcj i:

. l*1 . . :!o/:t o. *ul

akcje te stanowia pakiet wiekszy ni2
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10'6 akcji w sp6ice
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z tego tytulu osiagnalem(e1afl) w roku ubieqlym doch6d w wysokosci:

l*L ? e4r"t

2. Posiadan akcje w innych sp6]kach handlowych

emitenEa akcj i:

tetp- .l,o lurtz''t l

.ti.e..dro\t

- nale2y podad liczbe i

Z tego Lytuiu osi4gnalem(elam) r., roku ubieglym doch6d wwysoko6.i:

Nabylem(an) (nabyi ma,j matzoneh, z wylaczeniem mienia przynale2neqo do jeqo
majatku odrebnego) od skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej,
jednostek samorz4du terytorialneqo, ich zwiazk6w lub od komunalnej osoby
prawnej lub zwi4zku metropolitalneqo nastepujqce nienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetar:gu -nale2y poda6 opis mienia i date nabycia. od
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1. Prowadze dzialalnosa gospodarcza (na1e2y podae forne prawnai p.zedmiot.
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wspornie z imymi osobani ..... /*'.(..."'p/*q".'0 -l

w roku ubiegtym przych6dz teqo Lylulu osiagnalen ( elan)

i doch6d w wysokosci: ........ ,tz?.C..ak'.*;7

.,4/9. .



2. ZaLzadza dzialalnoscia gcspodarcza lub jestem przedslawicielem
pelnonocnili.iem takrej dzialalnoSci (nale2ypodaa forme prawna i przedmiot
dzialalnoScr):

- jesten czlonkiem

VIII.

a4y

- wsp6lnie z innlmi osobami ....U./f.

z tego tytulu osiagnalen(elanLl w roku ubiegtyn .1och6d l, wysokosci:
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w sp6ikach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki) :

- jeslem cztonkaen rady nadzorczel (.d kaedy):

zarzadu (od kiedy) :
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Z tego tytulu osiaqnatem(elam) w roku ubiegll1ll dochodw wysoko6ci:
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lnne dochody osiaqane
zarobkowej tub zaj ed, z

zatrudnienia lub
kwot uzyskiwanych

innej dziatalnosci
z kazdeqo tytulu:
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jesten czlonkiem konisji rewizyjnej (od kiedy) :



IX

Sl<ladniki nienia ruchonego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (mechanicznych
przypadku pojazd6w nechanicznych nalezy podaa marke, nodel i roL produkcji):
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Zoboi{iazaDia pienie2ne o warto6ci pouyzej 10.000 ztotych, H tfm zaciagniete
kredyty i po2yc2li oraz Harunki, na jal.ich zostaly udzielone (oobec kogo,
w zwiazku z jakim zalarzeaiem, w jakiej wysokoici):
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za podanie niepraudy 1ub zatajenie prawdy grozl kara233SlKodeksukarnego
pozbauienia wolnoScl.

?s i.i.i q. d b.. g.\,? e.? /1. . ft"u /"l,tlrt
/'(niel sccwo66, da!a I (podpas)

Powy2sze o6wiadczenie skladarn Swiadony(a), i2 na podstaDie art.


