(miejscowośó)

oŚwHuczENIE MAJĄTKowE
ľadnego gmĺny

Uwaga :
1. Osoba skladająca ośwĺadczenieobowĺązana jest do zgodnego z pľawdą, staľannego
i zupełnego wypełnienĺa każdej z ľubľyk
2. Jeżelůposzczególne rublyki nie znajdują w konkľetnym pzypadku zastosowania,
naleĘ wpisać ..nie dotycąv''.
3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależność
poszczególnych skladników majątkowych, dochodów i zobowĺązań do majątku
majątkową.
odľębnego i majątku objętego małżeńską wspĺílnoścĺą
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kľaju ĺ za granĺcą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje równĺeż wierzytelności pieniężne.
6. W częściA ośwĺadczeniazawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśĺnformacje
nĺejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oľaz miejsca
położenia nieruchomoścĺ.

cZĘŚĆ A

Ją niżej podpisany.

po 7apoznaniu się z ptzepisalrli ustawy z dnia 8 maľca 1990 ľ. o sÍrmorądzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,że posiadam
wchodące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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rodzaj gospodarstwa:
o waľtości:
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rodzaj zabudowy:
Ęrtuł prawny: .....
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(ęłam) w roku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokości

4. Inne

powierzchnia:
o wartości:

tytuł prawny:
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1. Posiadam udnaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których lczestnicą takie osoby _ naleĘ podać liczbę i emitenta
udziałów:
udziaĘ te stanowią pakiet
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udziałów w spółce:

Ztego tytufu osiągnąłem (

dochód w wysokości:

_ na|eĘ podaó liczbę i

2. Posiadam udziaĘ w

emitenta

udziałów:
dochód w wysokości:

IV.
1. Posiadam akcje

w

spółkach handlowych
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Z tego tytułu osiągnąłem

akcji w spółce: .....
dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych
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udziałem gminnych osób prawnych lub
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akcje te stanowią pakiet

Ztego tytufu osiągnąłem
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podaó liczbę i emitenta akcji:

dochód w wysokości:

v.

jego majątku
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pľzyna|eżnego do
oa.ęt''.gä; áĺ st*b., Í'uń't*u, innej panstwowej osoby pľawnej, jednostek samorądu
terytoĺaĹógo, ich związkőw, komunalnej osoby prawnej lub nviązku metropolitalnego
naśtępu3ą""íienie,które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ ĺaleĘ podać opis mienia
i datę nabycia, od kogo: '
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l.

podać formę prawną

Pľowadzę działalnośó
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pľzedmiot

działalności):

- osobiście...
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osobiście
- wspólnie z innymi osobami ...

dochód w wysokości: ..

Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam
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jestem członkiem zarądu (od kiedy):

..

-jestem członkiem rady nadzoľczej (od kiedy):
-

...

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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..

Ętułuosiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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Inne dochody osiągane z tytufu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęć',
z podaniem kwot
O

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
model i rok
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Zobouliązarlia pienięzne o wartościpowyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągruęte kľedyty
i poĘczki oraz waľunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jak'lm
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cZĘŚĆ B

kaľnego
PoryŻszeoświadczenie składam świadomy (a), iŻna podstawie art.233 $ 1 Kodeksu
póa*i. nieprawdy lub zatajenie prawdy gtoakarupozbawienia wolności'
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