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po żapozn€nlu 5ję z przepisam ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samo.ządżie gmlnnym (Dż, U, z 2017 r,

poz. 1875), zgodni€ z art.2ąh lej ustawy ośWjadczan], że posiadam Wchodzące W n(ład malżeń5](ej
Wspó nościmajątkowej ub stanowląc€ mó] majątek odrębny:
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1, osoba 9kladaiąca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodne8o ż prawdą, st.rannego ] zupeł.c8o Wypełńienia

2- Jeżeli poszcze8ólne r!bryki nie znajdU]ą W konkletnym przypadku zastosoWania, należy Wpi5ać "nie dotvczv]-
3, o§oba składójąca oświadcżenie obowiązaia jeśt okleślić pżynależność posżcze8ólnych sk|adnikóW

majątkowych, dochodóW izobowiązJń do m.jątku odrębnego i hajątku objęte8o malżeńską Wspólnością

4, ośWiad.zcnic o stanie majątkowy,n dotycuy majątku w klaju i za 8ranicą,
5, oświadczeńie o śt3ńie ńajątkóWym óbejmuje lównieź Wierzytelnośći pie.iężne.
6. W .zęści A oświadczenia zaw.rtc są informacje jaWnc, W częśc] B zaś jniormacjc niejawne dotyczące Jdleśu

z.mic5zkania skIadające8o ośWiadczenie oraz miejsca polożenia nieluchomości,

no.ikl p ei ęż.e żgromadzoie W Wa !c]e obce]:
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1. P05Jd-m !dZ].]y w !półka.h handlowych ż udżi.lem gml.nych O!ób prJWny.h !b plzeds]ęb ol.óW,

W który.h Lrc7e5l|].rą tik. osobY n. e/y podać l.żbę i,.m lentir udZ Jłów]
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2, P05iadam udziały W ]nnych 5półkach hand]owych - na eży podać jczbę emitenta udżjałóW

łoJr,l,c,Ł, .,ą)ssfitłcc.;*os[ .. Z
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n] 8mnny.h osób |l.W|y.h !b pf,edsqbolcó$,
n,r cz,,, podJć .7be cmitent. ; (.] :

1, Posiadam akcj€ W spólkach hand]owych z udzjale
W (tórych ucżestnicżą tak e osoby -
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Z iego tyt!]u osiągnąlem(ę].m] W rok! Ubia8lym prżychód dochód W
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m.]żonek, ż wyłączenem m]end plżvnae.iego do ]e8o ma]ątku o.1rębne.o)
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1 ProW.dZ! d7 Jh ność gospod.r.ża (|.].ży po.lnć fcnnę p.;Wlą i pl.cdm ot dz Jł. nośt )

Wlpó|i e Z nnym]cjsobJnl Ąt-Q., .,,.,

z t€go tytułu osjągnąlem(ęłaml w r.łu ur,legrvm plz;;;j';;;;';;;,;'k;;. 
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- Wspólnje z innymiosobanr] , ,. ,,., .,,,. .... ,......__.,Ą,Q

Z tego tytułL] osiągnąlem(ęłam) W roku ubie8lym dochód W Wysokości] ,..,
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lnne dochody osiągane ż tytułu zatludnicnia lub ]nne] dżialalnóści żarobkowej lub żajęc, z podarriem
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słidi]k mic.! luchom.go o lviltośc powy7e]
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10 000 ż]otych (W p17ypadku poj.7aóW rncch.i]icZiych
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X.
lobow ężirnia peniężne o WaltoŚ. powyżcj 10 000 Ztolych, W tyrn.i].ągnjęte kre.]yty pozyclk o.al
WarUn (j, na ].krch zosta]y udżic one (wob€c kogo, W zWiqzku z jakim zdarżeni;;, * jułl";*y*nor.1, .,,.
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Powyżs7e ośW.dcżene sk].d;m ś!V].domy(i), ż nn podstawe.ri
n eprawdy !b żatJjci]l pravr'dY 1]lożl kar:] pou baV/ c nja V/olnoŚL

23] § 1 (odaksu knrncgo l. pod.n e

,,,|I:.uuło.r-iył,..,. 2ł _ 9 Ą, 2o2 O ł źu§,,..*.!Jn^",


