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1. Osoba sVadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetoego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne mbryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,me
dotyczy".

3. Osoba sldadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sHadnikow
maj^tkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego maizenskq wspolnosci^
maj^tkow^.

4. Oswiadczenie maj^tkowe dotyczy maj^tku w kraju i za grantee,
5. Oswiadczenie maj^tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje Jawne, w cz?sci B zas informacje

zamieszkania sHadajqcego oswiadczenie oraz miejsca po^ozenia nieruchomosci.
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(imiona i nazwisko oraz nazwisbo rodowe)
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(miejsce zatmdnienia, stanowisko lub

laniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ogranie

osoby pelni^ce fimkcje public;

nym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i1834), zgo
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Z tego tytulu osi^gn^lem^Iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
. ,^-i

terytorialnego, ich zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej tub zwi^zku metropolitalnego
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jestem przedstawicielem,

przedmiot dzialal&osci):

l:u osi^gn^iem^-lam) w roku ubiegfym dochod
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igfym dochod w wysokosci: . .. ;iyU'... . ^''.).
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radynadzorczej3(

rewizyjnej (odkiedy): ...... f^.. ..u.^. ^^.
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Skladniki mienia mchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
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Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zi'otych, w iym zaci^gni^te kredyty

D:

'.'/.•s.j '.Tw. '-^.- f":/ .</-' /WO./

In/ t"/ L- >



Wyl^czenie jawnosci informacji
na podstawie artykuhi 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 %e %m.)

Powyzsze oswiadczenie skiadain swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za

(miej

czy wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i

Nle dotyczy rad nadzorezych spotdzielni mieszkaniowych.

w tormie i
;go.


