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jest do zgodnego zprawdą,starannego i zupełnego wypełnienia
osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana

kaŻđejzrubryk.
przypadku zastosowania , na|eĘ wpisać ,,nie dotyczy''
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkľetnym
jest
okáślić,prĄnaleznośćposzczególnych składników
osoba składajď.u os*ĺuđ."enieobówĺąźana
i majątku objętego małżeńskąwspólnością
majątkowych, Jochodow izobowiązaiáo ńä.ĺątr.oodľębnegb
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g1anicą
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pieniężne.
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t' o ogľaniczeniu pľowadzęĺia
zapozîaniu się zprzepísami ustawy z dnía2l-sieľpnia 1997
pub11iczrĺe (Dz' U' z20|7 r' poz' |393 ze
działalnościgospođáräzej'prrezosobypełniące funkcje
gminny- (PÍ' .lJ'z201'9 ľ' poz' 506)'
zm.) oruzustawy zdniiti *ur.u 199d ľ. o'ru-o."ąâzii
w skład małżeńskiejwspólności
zgodnie z aľt.Z4htej ustawy oświadczam,ze posiadaň wchodzące
majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
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I. Zasoby pieniężne:

pieniężne zgromadzone w walucie
śľođki

polskiej: .J.3.ÎPQ.I::

śľodkipieniężne zgromađzonew walucie

obcej:
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waľtości:
waľtości:

Dom o powierzchni: ţ.lţ.?.eŢ.y.çł.:/m2, o
Mieszkanie o powieľzc\ní: râ.Ę RIlRtnZ, o
Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodaľstwa: .tłĘ.
o

waľtości:

týuł pľawny: ....

tytuł pľawny: '...
çęí......, powieľzchnia:
"..ęÎ:(
. ... rodzaj zabudowy:

tytuł pľawny: ......

4.

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ....
Inne nieruchomości: powieľzchnia:. . . ł ! ţ. . . ?.ęry' ţ.?.?.. .. . .
o waľtości:....
tytuł pľawny: .

III.
Posiadam udziaŁy w spółkach hanđlowych- ĺaleŻy podaó liczbę i emitenta ldziałőw:

udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0o/o udziałów w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .

rv.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I)Yo akcji w spółce: ..;..

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam)w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ...

V.

Nabyłem(am) (nabył mőj małŻonek, z vĺyłączeniemmienia ptzyna\eŻnego do jego majątku
odľębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby pľawnej, jednostek samoľządu
terytoľialnego, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub związkll metľopolitalnego
następujące mienie, któľe podlegało zbyciu w dľodze przetargu - na\eży podaó opis mienia i datę
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Pľowadzę đziałalnośógospodaľ cząlŻl (na|e4 podaó foľmę pra'wną i pľzedmiot działalności): . . . . . .
.al E..n.Ty.ç.2.1,..

osobiście....
wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
2. Zaĺząđzamđziałalnością
działalności(ĺaleŻy podaó foľmę pľawną i pľzedmiot działalności):

lllllllll!iI::*!l',,,:
wspólnie z innymi osobami

.

..,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
1.

W spółkach handlowych(nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem ruđyĺadzoľczej(od kiedy): ......
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....
2. W spółdzielniach:

.....
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jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem ľady ĺadzoľczejt3J (od kiedy)

jestem członkięm komisji ľewizyjnej (od kiedy): ..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym đochódw wysokości:

J

::

jestem członkiem zaruądu (od kiedy):

jestemczłonkiemľadynadzoľczej (odkiedy):

......;

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IX.

Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó maľkę, model i ľok pľodukcji): .. ...ľłł/p.l...â.ł..ĄaQç.
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...ctîßçZptl...c.Ş...J.9.ţ2

X.

Zobowiązania pieniężne o waľtościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kľedýy
poŻyczki oľaz waľunki, na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w zwíązku z jď<im
zdarzeniem, w jakiej wysokości): ...'.
.. {l.ę.. a".T.t ç?. I. ....
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Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iŻnapodstawie art.233 Şl Kodeksu kaľnego za
p o danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr ozi karu po zb awieni a wo lno ści.
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Niewłaściwe skľeŚlić'
Ízi Ni. doĘczy działalnościwytwóľczej w ľolnictwie w zakresie pľodukcji ľoŚlinnej
gospodarstwa ľodzinnego.
[3] Nie doţczy raď nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
[1]

5

i zwierzęcej,

w foľmie i zakesie

