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(miejscowość)

Uwaga:

í. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczegóIne rubrykl nle znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naIeży wpisać
dotvczv".

4Ę

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych składników

majątkowych, dochodów
wspólnością majątkową.

i

zobowiązań do majątku odrębnego

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju

i

majątku objętego małżeńską

iza granicą.

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

częściAoświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

6. W

czĘŚl A
Ja, niżej podpisany(a),
urodzony(a)

ľJťłNLłcĄ
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

0x,w,ĄEvł

W

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maľżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
t.

Zasoby pieniężne:

_

_

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

gą.O,W,Ú PLľ(

W

papiery wartościowe:
na kwotę:

il.
'1.-Dom o powierzchni

m

tytuł prawny:
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p wartości:
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2. Mieszkanie o powierzchni:

m

2,

o wartości

týuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

íl'ra ďÄ"u^

ĺodzĄ 9ospodarstwa:

'____r__'ĺ'_''

, powierzchnia:

\.7

o wańości:

ĺodzĄ zabudowy:
i dochód w

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym

4. lnne nieruchomości:

w

powierzchnia:
o wartości:

wysokości:

@

týuł prawny:

ilt.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorców, w któnaleŻy podać liczbę i emitenta udziałów:
rych uczestniczą takie osoby

-

udziaý te stanowią pakiet większy niż

udziałów w spółce
w wysokości:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam w roku
2. Posiadam udziały w innych spółkach hand

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

ZÍego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ub

IV

z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorców, w któliczbę i emitenta akcji:
naleŻy

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych

rych ucze'stniczą

.

takie osoby _

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10o/o akcji w spółce:

@ www.signform.pl

sp. z o.o., producent aktywnych formulazy, e-mail: bĺuro@signform'pl

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości:

2' Posiadam akcje w innych spółkach

podaó liczbę iemitenta akcji:

h

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

v.
Nabyłem(am) (nabył mój maľżonek,zvlyłączeniemmienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu teýorialnego, ich związkÓw, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalne go następujące

które

zbyciu w drodze pzetargu

-

należy podai

opis mienia idatę nabycia, od kogo:

vt
pod ai form ę

działalnośćgospodarczą

dzi

lńości):

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

2' Zarządzam działal nościągospod a rczą ub jestem
leży podaó formę prawną i przedmiot działalności)
l

osobiście

_

wspólnie z innymi osobami

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

vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

'

-

jestem członkiem zaĺządu (od kiedy):

@ Www.signform.pl Sp. z

o.o'' producent aktywnych foÍmulazy, e-mail: biuro@signfoÍm.pl

a ziałalności(na-

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

vill
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzĺałalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot

zkażd

tx.
Składniki mienia ruchomego o wartości
podaQ markę,
rok produkcji):

ĺhĺľl.l.

10

złotych (w przypadku

o

mechan

należy

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 1o ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczkloraz
warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w
jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

lYta,

@ www.signform.pl

sp. z o.o.' producent aktywnych Íormularzy' e-mail: biuro@signform'pl

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),1Ż na podstawie aĺl.233 1 Kodeksu karnego za podanie
nie$
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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(miejscowość,data)
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