
decyzje administracyjne w 

(miejscowosc) 

Uwaga: 

1. Osoba skfadajqca oswladczenie obowiClzana jest do zgodnego starannego i zupetnego wypetnienia 

kaidej z rubryk. 

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znaldujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy 

3. 	Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiijzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sktadnik6w majijtkowych, 

dochod6w i zobowiijzan do majijtku odr~bnego i majqtku obj~tego matienskij wsp61noscict majijtkowq. 

4. 	Oswiadczenie malcttkowe dotyczy malcttku w kraju i za graniq. 

5. 	Oswiadczenie majiltkowe obejmuje r6wniez wierzyteinosci 

6. 	 W A oswladczenia zawarte Sq lnformacje jawne, w cz~sci B zas informacje nieJawne dotvczace adresu 

""II ..;«!!>ZKani" oswii:lciczenie oraz potozenia nlerucnomosd. 

A 

Ja, nizej podpisany(a), 

urodzony(a) 

..... ~ ....... ~. , ... ~ .... ~ .., ...... , ' ...... , .. ') 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 dziafalnosci 

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. oraz ustawy l dnia 8 marca 

1990.,0 gminnym u. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), ustawy o5wiadczam, 

ze wchodzCjce w sktad rn"hon wsp61nosci lub nnwi""o moj majiltek odn:;bny: 

,,. 

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie 

srodki pienit:;ine w walucie obcej: 



wartosciowe: 

na 

II. 

1. Dom 0 oowierzchni: ,0 wartosci: tytut prawny: 

2. Mieszkanie 0 ................... m2, 0 wartosci: ......................... tytut prawny: ............................ .. 

3. rolne: 

rodzaj 

powierzchnia: ............................... .. 


o wartosci: ....................... . 


rodzaj zabudowy: ............. .. 


tytut prawny: 


Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym 


4. Inne nieruchomosc1: 

o warto$ci: 

III. 


Posiadam udziaty w handlowych hczb~ i emitenta udziat6w; 


udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nil 10% udziat6w w,.s 

IV. 

Posiadam w sp6tkach handlowych 

te stanowia pakiet wi~kszy nit 10% akcji w spotce: 



z tytutu osiqgnqtem(r:tam) w roku ubiegtym doch6d w 

V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia do ad 

Skarbu innej panstwowej osoby prawnej, ich zwiqzk6w, 

komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego 

- nalezy podac opis mienia i 

VI. 

1. prawnq i przedmiot 

- osobiscie ............................ . 


- wsp61nie z innymi osobami 

Z tego tytufu w roku nr7\lrnnl1 i dochod w wysokosci: ...... . 

2. Zarzqdzam przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dzialalnosci 

podac forml:i prawnq i 

osobiscie .................. . 


wsp61nie z innymi asobami ............................. . 


VII. 

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedzjba 



z zatrud nienia z 

IX. 

Sktadniki mienia ruchomego ° wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

x. 
Zobow,qzania o wartosci powyzeJ 10 000 ztotych, w tyrn zaci'lgni~te kredyty i pozyczki oraz 

na jakich udzielone kogo, w lwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ... .,. 


