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Uwaga:

1.

Osoba skladaiqca oSwiadcuenie

obowi

ana jest do ztodnego z prawdQ, starannego i zupelneto urypelnienia

klidei z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubrykinie znajduiE w konkretnym pzypadku zastosowania, naleiy wp isat "nie dotvczv",
3. Osoba skradaiqca oiwiadcrenie obowialana iest okrealid pEynaleino6d poszczeg6lnych skladnik6w
maiqtkowych, dochod6w i zobowilzai do marQtku odrebnego i maietku obietego matiedskE wsp6lnoiciq
maiqtkowA.

4. O6wiadczenie o stanie maietkowym dotycry majqtku w kraiu i ra granica.
5. Oiwiaddenie o stanie maiQtkowym obeimuie r6wniei wierzytelnoici pieniQine.
6. W czeici A oiwiadczenia zawarte sq informacje iawne, w czesci B zas informacje nieiawne dotyc:4ce adresu
zamieszkania skladaiaceqo oawiadczenie oraz mieisca ooloienia nieruchomo6ci.
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(mi€jsce z.trudn ienia, 5tanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq 2 przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonqdzie gminnym {Dz. u. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad matiedskiej
wsp6lno6ci majatkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrqbny:
t.
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1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestnicza takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w:
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uL7.

udziaty te stanowiE pakiet wiQkszy
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,17

10% udzial6w w sp6tce:....

u2y

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ....

' T: ::: : : :: :i'_ :

:

:

::::

::T:: ::::',:*:: _ :Iiff

rzil:ry:u udzialow
i 1:

''""T"""'

Z

tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ... ktJtL!.....
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1. Posiadam akcje

w kt6rych

w

sp6tkach handlowych

uczestnicze

akcje te stanowiq pakiet wiekszy
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2. Posiadam akcje w innych sp6lkach hand lowych

Z

przedsiqbiorc6w,

naleiy podaa liczbq i emitenta
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m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego maiqtku odrebnego)
od Skarbu Paistwa, innei padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzQdu teq^orialnego, ich
Nabytem(am) (nabyt

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawne.j lub zwiqzku metropolitalnego nastepuj4ce mienie, kt6re podlegato
- naleiy podae opis mienia idatq nabycia, od kogo: ..

zbyciu w drodze przetargu
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Prowadzq dzia14nosi gospgdarqza (naleiy podai forme prawnq i przedmiot dzialalnoSci):
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lnne dochody osiqgane z

Mulu

kwot uzyskiwanych z kazdego

zatrudnienia lub innei dzialalnoici zarobkowej lub zajqd,
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podaniem
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podai marke, model i rok produkcii)

x.

Zobowiezania pienieine o warto6ci powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na iakich zostaty udzielone (wobec kogo, w 2wi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ............
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