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Uwaga:

1. osoba skladajqca oiwiadczenie obowiazana jest do rgodnego z prawdq, starannego irupelnego wypelnienia
kaid€, . rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki ni€ zraiduie w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotvczv,'.
t. Osoba skladajeca oiwiadczenie obowiazana jest okreglic prrynaleino6d poszczeg6lnych skladnik6w
maietkowych, dochod6w izobowiazaf do maietku odrebnego i maiatku obietego matieiska wsp6lno6cia
maiAtkowe.

4. Oswiadczenie

o stanie majEtkowym dotyczy maiqtku w kraru i za granicq.
Oiwiadczenie o stanie mai4tkowym obelmuie r6wniei wierzytelnoici pieni€ire.
5. w czqici A oiwiadczenia zawarte se informacie iawne, w cr€5ci B zai informacie niejawne dotyctece adresu
zamieszkania skladaiqcego oiwiadczenie orar mieisca poloienia nieruchomojci.
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urodzony(a)

: kx.

(miejscezatrudnienia,stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 78751, zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2enskiej
wsp6lnoSci majEtkowej lub stanowiqce m6j maiEtek odrqbny:
t.

Zasoby pienieine

- irodki
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oienie2ne zaromadzone w walucie oolskiei
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pieniQine zgromadzone w walucie obcej: ....
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papiery wartoSciowe
.. na kwote:
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rodza.i

warto5ci: .......
rodzaj zabudowy:
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tytul prawny: ......

......+..

tego tytulu osiAgnqtem(qlam)
4. lnne nierucho moscr:
powierzchnia
Z

tytut prawny:

roku ubieglym przych6d
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1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podat liczbe i emitenta udziat6w:

iuie.....diiffi
udziaty te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udziat6w w sp6tce:
Z tego q

ulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ................1,12*..

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych
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naleiy podai liczbq i emitenta

w

dp.
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tego tytutu osiegnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ......

tv.
1. Posiadam akcje

w kt6rych

w

sp6lkach handlowych

uczestnicza

z udziilem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorcow,
naleiy podai liczbQ i emitenta akcji:

takie osoby -

akcje te stanowie pakiet wiekszy nii 10% akciiw sp6tce
Z

tego tytulu osi4gnqlem{qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:
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tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
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z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego)
paistwowej
osoby prawnej, iednostek samorzqdu terytorialnego, ich
od Skarbu Padstwa, innej
Nabytem(am) (nabyt m6j mat2onek,

zwiEzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujAce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaa opis mienia idatq nabycia, od kogo
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1. Prowadze dziatalnoid gospodarczq {naleiy podai formq prawnE i przedmiot d ziatalno( ci): ....
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- wsp6lnie z innymi osobami
Ztegoq utu

...

osiqgnElem(etam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokosci: .....

Z. Zatz4dzam dziatalnoscia gospodarczE Iub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
(naleiy poda6 formq prawnq i przedmiot dziatalnoici)

takiej dziatalnoici

osobiScie

- wsp6lnie
z tego

z innymi osobami ...
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tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci: ......
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W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spolki)

.......kie.......8b

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)
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-jestem czlonkiem rady nadzorczei (od

.....-/.r-te.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
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vlll.
lnne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalno6ci zarobkowgi lub zajqi, z -lcodaniem
kwot uzvskixranvch z kaideeo tvtulu: ...-....... G..Q....tai............*tgiieaste,e-...rt,t.s.6kds-.
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tx.
Sktadniki mienia ruchomego o

przypadku

mechanicznych

x.
ZobowiEzania pieniqine o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i po2yczki oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): ............
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