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Uwa5a:
1. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana je§t do zgodnego z prawdą, §taranne§D i rupelnego wypelnienia
każdej z rubryk.
z. Jeżell posrczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku ta§to§owaniB, należy wpisać,,nie dotvczv".

Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośćposzczególnych skladników

3.

majątltowych, dochodów

i

zobowiązań do majątku odrębnego

i majątku objętego malżeńską wspólnością

majątkową.
Ą. OŚuriadcrenie o §tanle majątkowym dotycry majątku w kraju i za granicą.
5. OŚuriadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wlerzytelnoścl pienięźne.
6. W częśclA oświadczenia zawarte są informacje jawne, w częśclB zaśinformacJe niejawne dotyczące adresu
załnieszkania składającego oświadczenie oraz mietsca po|ożenia nieruchomości,
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po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, t2O17 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małźeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębnyl
l.

Zasoby pienięźne:

- środkipieniężne zgromadzone

w walucie polsl<iej:
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środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...,.......
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1. Dom o powierzchni:

tytuł prawnV;

....

2, Mieszkanie o powierzchni: ......,...,.,...... m2, o wartości:

tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
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o wartości:

powierzchnia: 8,
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j.. Posiadam udzialy w spólkach handlowych z udzjałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby- należy podac liczbę i emitenta udziałów:
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2. Posiadam udzialy w innych spółkach handlowych * należy podać liczbę i emltenta udzialów;
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Posiadam akcje w spółkach handlor,,lych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w

którYch uczestniczą takie osoby -
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2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych
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należy podać liczbę i emitenta akcji;
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Nabylem{am} (nabył mój malżonek, z wylączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwov,lej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie. które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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2, Zarządzam działalnościągospodarczą lub Jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej działalności

(należy podać formę prawną i pnedmiot dzialalności}:
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- osobiście
- wspólnie

z innymi osobami
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spółl<ach handlowych (nazwa, siedziba

spólki):
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jestem członkiem zaaądu (od kiedy}:
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tego Ętułu osiągnąłem{ęlam}w roku ubieglym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrud nienia lub innej deiałalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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Składniki mi€nia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych {w pnypadku pojazdów mechanlcznych
należy podać markę, model i rok produkcji}: ....,,..,,...,...,

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyĘ i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone {wobec kogo, w związku z jakim zdaneniem, w jakiej wysokości)l .....,

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}. iź na podstawie ań, 233 § 1 (odeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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