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Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z pľawdą, starannego i
zupełnego wypehienia każdej z ľubryk.
2. Jeżeli poszczególne ľubryki nie znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowania, naleĘ
wpisać''nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićprrynależnośćposzczegĺílnych
składników majątkorrych, dochodów i zobowiązań do majątku odľębnego i majątku
objętego małzeńską wspĺólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kľaju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje rórvnież wieľzytelnościpieniężne.
6. W częściA oświadczenia zawarte są ĺnformacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje
niejawne doĘczące adľesuzamieszkania składającego oświadczenie orarz miejsca
położenia nieruchomości.
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po Zapoznaniu się zprzepisami ustawy z drua 8 marca 1990 r. o samoľządzie gminnym @z.IJ. z
2018r. poz. 994 ze zm.), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w
skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
- śľodkipienięzne zgromgđzone w walucie polskiej:
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Dom o powierzchni: ..inl.:
t1rtuł

prawny:
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m2, o wartości

Ęrlułprawny:
........, powi

erzchtia:

o waľtości:

ĺodzaj zabudowy:
Ęrťułpľawny:

Ztego t}rfułu osiągnąłem(ęłam)w ĺoku ubiegĘm przychőd' i dochód w wysokoścr
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia:
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o wartości:

Ęrtuł prawny:
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l.Posiadam udzíały w spółkach handlowych

z

udziałem gminnych osób pľawnych lub

pľzedsiębiorców'
w których ,uczestniczą takie osoby _ na\eĘ podaó líczbę i emitenta udziałów:
.....n..q-....'J't ]Ę...'..........

ł(

adziaŁy te stanowią pakiet większy ruż I0% udziałőw w spółce:

'Ztego

tyfułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłarn)w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości
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IV.

l.Posiadam akcje
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spółkach handlowych

pľzedsiębiorców,
których, uczestĺiczą
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takie osoby

z

ldziałem gminnych osób prawnych lub

ĺaleĘ podaó liczbę i

emitenta akcji
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akcje te stanowią pakiet większy rÍŻ 10% akcji w spółce:

Ztego t'ĺtufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2 Posiadam

innych spółkach handlowych- należy podaó liczbę i emitenta akcji:
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Ztego Ęrfufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:
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Nabyłem(am) (nabył mőj małzonek, z wyłączeruem mienia przyĺależnego do jego majątku
odĺębnego)
od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu teľýorialĺego,ích
rwiązkőw, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało
zbycill w drodze przetargu ĺaleĄ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

vI.
(naleŻy podaó formę pravŕną i pľzedmiot działalności):

osobiście

- wspólnie

z innymi osobami

Ztego tyfufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm prrychőd i dochód w wysokości
2.Zarząđzamdziałalnościągospodaľczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności. (naleĘ podaó formę prawną i
przedmiot działalności):
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_ osobiście

- wspólnie

z innymi osobami

Ztego Ęrtufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

\rII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
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_jestem członkiem zarządu (od kiedy):
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- jestem członkiem ruĘ nadzorczej (od kiedy)
_

jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy)

Ztego tyrufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości
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Inne dochody osiągane ztytúllzatľudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęć,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻdego Ęrtułu:
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IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 z}oých (w przypaďku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok pľodukcji):
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Zobowíązalia pienięzne o waľtościpowyżej 10 000 złoĘch, w tym zaciągnęte kľedyý i
pożycň<l oľaz warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w związJol' z jaklm
zdarzeĺiem, w j akiej wysokości) :
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PowyŻsze oświadczenieskłada:n świadomy( a), iż napodstawie art. 233 1 Kodeksu
karnego
$
za pođanienieprawdy lub zataj enie prawdy grozi karapozbawieniu *óhoś"i.
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