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osoba składająca ośWiadczenie obowiążana ie§t do zgodnego ż prawdą, §tarannego i
zupełne8o wypełnienla każdej ż rubryk.
Jeżeli poszcze8ólne fubryki nie zna.idują w konkretnym przyPadku zastosowania, naleźy Wpisać
,,nie dotycry".
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprżynależnośćposzcżetólnych
sktadnikóW majątkowych, dochodóW iżobowiązań do majątku odrębne8o imaiątku objętego
małżeńską Wspólnością majątkową.
ośWiadczenie o stanie majątkowym dołazy malątku W kraju i za granicą.
oświadcżenieo stani€ majątkowYm obejmuje róWnież Wierzytelności pienięźne,
W caęściA ośWiadczenia zawaŃe są informacje jawne, W ażęściB zaśinformacie niejawne
dotyażąae adresu zamiesżkania składające8o oświadczenie oraż miej§ca polożenla
nleruchomości.
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zatlUdn]enia, §tanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu 5ię z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samożądzie gminnym (Dz, U, z 2017
r. poz, 1875), z8odnie z art. 24h tej ustawy ośWiadczam, że posiadam Wchodzące W skład małżeńskiej

Wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.

zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone
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W Walucie polskiej:
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1, Dom o powierżchni:
tytuł praWny:
2, Mieszkanie o powierzchniI
tytul praWny:
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ż te8o tytułu osią8nąłem(ęłam)W roku ubie8łym prżychód
4. Inne nieruchomości:
poWierzchnia:
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Posiadam udziały W spółkach handlowych
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W WysokościI

udziałem 8minnych osób prawnych lub

prżedsiębiorcóW, W których ucżestniczą takie osoby- należy podać liczbę iemitenta udzjałóW:
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1, Posiad6m akcje W spólkach hand]owych z udżiałem 8minnych osób praWnych lub przed5iębiorcóW,
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akCJe te slaroW ą pdkiel Wię<).y niż 100o ahLji W spol.e:
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Nabyłem(am) (nabyt mó.i małżonek,z Wyłączeniem mienia prżynaleźne8o do je8o ma.iątku
odrębnego) od skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialneto, ich związkóW, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalne8o następujące
mienie, które podle8ało zbyciu W drodże prżetar8u - należy podać opis mienaa idatę nabycia, od
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Z te8o tytułu osiągnątem(ęłam) W roku ubie8łym
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W Wysokości:
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2- zalządzam dziaialnościągospodarczą lub jestem przedstaWicieiem pelnomocnikiem

- Wspólnie

,'

takiej

-

W 5pótkach handloWych (nazWa, 5iedziba spólki):

- jestem członk|em żarządu (od kiedy)i

-';".,". irr""i".,r"v

""lr"..r",,"1;

;"..".c,""l'". t".*l'.*irr;"|.

i"a

;1;,, '"'-_ ,;'* rl;
l'"ar;, ,'

,t,Y ''Ą ł7!.:

;i";;;ńi;;;i;;;;i;;i;i;;);;;;;;;;,;.l".ł,lo**,,"ł"<.i:,,

;.

Ili.ż !1,:

Vlll.
lnne dochody osią8ane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kWot Użysklwanychl kazdego tytu|u: ,, ,,,
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składniki mienia ruchome8o
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Wartości powyżej 10 ooo złotych (W przypadku pojażdóW

mechanicznych naleźy podać markę, model i rok produkcji): ,,..,,....,....,.
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Zobowiązania pieniężne o Wartościpowyżej 10 000 złotych, W tym zaciągnjęte kredyty i pożyczki oraz
Warunki, na jakich zostaty udzielone (Wobec ko8o, W związku zjakjm zdarzeniem, W jakie.i Wysokości):

Powyższe ośWiadczenie skladam śWiadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub żatajenie praWdy 8rożj kara pozbawienia Wolnoścj,
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