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lJWaga:

1.
2.

3.

4.
5.
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osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest do z8odnego z prawdą, §tarannego i
zupełnego Wypelnienia kaŻdej z rubryk.
Jeźeli posżcżególne rubryki nie znajdują W konkretnvm przypadku zastosowania, naleźy Wpisać
,,nie dotycży".
osoba sklódająca ośWiadcżenieobowiązana iest określićprzynależnośćposzczególnych
składnikóW majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębne8o i majątku obiętego
małżeńską wspólnością maiątkową.
oświadazenie o stanie maiątkowym dotyczy majątku w kra.iu i ża granicą.
ośWiadczenie o stanie maiątkowym obejmuje róWnież wierzytelności pieniężne,
W cżęściA oświad€zenia zawańe są informacje jawne, W częściB zaśinformacje nieiawne
dotycżące adresu zamieszkania sktadające8o oświadczenie oraz miersaa polożenia
nieruchomości.
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po zapozniniu 5ię z plzepisami u§tawy z dnia-8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz. U. z 2017
r, poz. 1875), zgodnie z ań, 24h tej ustawy ośWiadczam, źe posiadam Wchodżące W skład małżeńskiej
Wspólności majątkowej lub stanowjące mój majątek odrębny:
l.

Zasoby pjeniężne:
- środki pienięźne zgrornadzone

- środki pienięźne zgromadżone
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Z tego tytUlu 05iągnąłem(ęłam) W rokU

o Wartości:

tYtul praWny:
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Posiadam ud7iały W 5półkach handloWych z Lldz]alem
podaĆ liczbę iemitenta
w rtorych uczestnrżą,takie osoby- należy
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Udzialy te slanoWią pakiet Więk5/Y niż Iooo UdzidlÓW
__.._ ................,h.,.r.--...---u.O.r.r..t.r:L/.
* ;^, _^: W
,,,:.,.:;^.,
wysokoŚci ,
z tego tytułu osiągnąlern(ęłam) W roku ubieglyrn dochód
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2, Posiadam udziałV W innych spótkach handlowy
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1'PosiadamakcjeW§półkachhandIowychzudziałemgminnychosóbpraWnychlubprŻedśiębiorcóW,
akcj1:
w których uczesiniczą takie osobY - naleźY podać licżbę i emitenta

akcje te stanowią pakiet Więk§Zy niż 10% akcjiW 5pólce
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dochód W Wysokości: """"",
Z teBo tytLlłu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłYm
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- należy podać li(/bę , emitenla dlcii:
7, Po!iaddm akcjp W innylh spol!ach hanjlowylh

Z tego
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W roku Ubie8łyni

dochód
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jego majątku
Nabvlem(am) (naby] mój malżonek, z Wyłączeniem mienia prżynależnego do
odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby praWnej, jednostek 5amoruądu
terytorlalnego, ich żWiążkóW, kornunalnej osoby prawnej lub zwiążku metropolitalnego następ!jące
mienie, które pod|ega1o żbyciu W drodże przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od
kogo: -,,,,.,,,...,,,,,,,,,,,,,.....

1, ProWadżę dżialalnośćgo5podarcżą (naIeży podać forrnę prawną i przedmiot dżialalności):"""""""
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W5póln]e z innYmi o50bami

z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód

W Wy5okości:

2. zaęądzam dżiałalnością8ospodarczą lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem
dż]alalności (należy podać forrnę praWną i przedmiot dżialalności): ."",

Wspólnie z innymi o5obami
Z tego
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-jestem członkiern żarządu (od k]edy):,,,,,,,,.,,r:],.ii,
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-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytUlu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym

VlIl.
lnne dochody osią8ane z t}łułu
kwot użyskiwanych z każdego tytułu:

aa!

dochód
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Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 0o0 żłotych (W przypadku pojażdóW
m-, Ldl l ny,l- nólpl} pod", rr;llę, Too. i lol prooLl, l)

x,
Zobowiążania pieniężne o Wartości powyżej 10 000 żłotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraż
Warunki, na jakich zostały Udzielone (Wobec kogo, w żWiązku z jakim zdarżeniem, w jakiej WysokoŚci):

/

Powyźsże ośWiadcżenieskladam śWiadomy(a), iż na podstaw]e art,233 § 1Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbaw]enia Wo]ności,
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