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[rWaga:

1.
2.

3.
4.
5.
5.

osoba skladająca ośWiadczenie obowiązana jest do €odnego ż p.awdą, starannego i
zupełnego wypełnienia kaźdej z rubryk.
Jeżeli poszcżególne rubryki nie żnajdują w konkretnym prżypadku zastosowania, naleźy wpisaĆ
,,nie dotycży".
osoba skladaią.a ośWiadczenie obowiążana ie§t określićprzynależnośćposzcżególnych
§ktadników maiątkowy.h, dochodów i zobowiążań do majątku odrębneto i maiątku objętego
małżeńskąWspólnoś.ią majątkową.
oświadczenie o stanie majątkowym doty.zy majątku W kraj! i za granicą.
ośWiadczenie o stanie majątkowym obermuje łównież Wierzytelnoś.i pieniężne.
W częśaiA ośWiadazenia zawarte śąinformacje lawne, W częściB żaśinformacie niejawne
doiycząae adaesu żamiesżkania składająaego oświadczenie olaz miejśaa poiożenla
nieruchomośai.
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(m eisce żatlUdn]enia, §tanoWkko lUb fUnkcja)

po Zapożnaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie 8minnym (D2. U. ż 2017
r. poz. 1875), z8odnie z ań. 24h tej ustawy ośWiadczam, źe posiadam Wchodzące W §kład małżeńskiej
Wspólności majątkoWej lub 5tanoWiące mój majątek odrębny:
l.
Za5oby pieniężne:
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1, Posiadam udżiałyW spółkach handlowych z udzialem 8minnych
przed5iębiorcóW, W których

9sobV
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osób

prawnych lub

należV podać licżbę i emitenta udziałówi
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2. Posiadam udżiały W innych spółkach handlowvch
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1. Posiadam akcje W spółkach handlowych z udżiałem 8minnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW
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2. Posiadam akcje W innych spółkach handlowych
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należy podać licżbę i emitenta akcji:
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Nabylem(afi) {nabyt mój malżonek, z Wyłączeniem mienia przynależnego do jeto majątku
odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropoljtalnego następujące
mienie, które podleEało zbvcitj W drodże przetar8u - należy podać opis mienia idatę nabycia, od
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prawną i przedmiot działalnoścj):

1. Prowadzę działalność
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lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalnoścjzarobkowej lub zajęć, z podanjem
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Wartości powyżej 10 oo0 żłotych (W przypadku poja2dóW
mechanicżnych na|eży podać markę, model i rou produkcji|: .---,IIł€...ID.t ]-L{.Ć,(,k....................,..,.

składniki mienia ruchome8o

x.
Zobowiążania pieniężne o Wa.tościpowyźej 10 00o złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczkioraz
Warunki, na jakich żostałyudzielone (Wobec kogo, W żWiążku ż jakim żdarzeniem, W jakieiWVsokości).
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Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iź na podstawie art.233 § 1Kodeksu karnego za
podanie niepraWdy lub zatajenie prawdy 8rozj kara pozbawienia Wolności,
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