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Uwaga:
1, Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiąrana jest do ztodnego r preurdą, §tarannego
i zupełnego wypelnienia
każdej z rubryk,
2, JeŻeli Posrcte8Ólne rubryki nie znajduJą w konkretnym pnypadku ta§tosowania,
należy srpisać,,nie dotvcry,,.

3, osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest określićprrynależnośćposzczególnycT-składnlków
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
matieńiką wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o §tanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i ra
6ranicą.

5. oświadczenie o §tanie majątkowym obejmuje również wienytelności pienięine,
6, W cręŚci A oŚwladczeni. zawarte są informacje jawne, w cręściB taśinrormacje
niejawne doĘczące adresu
ramieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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(mlelsce zatrudnlenia, stanowisko lub f u-nkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz, U, z 201l r,
Poz, 1875}, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
Zasoby pienięźnel
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

34 27

* środki pieniężne zgromadzone
w walucie obcej:
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papiery wańościowe:
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Ze zmianą rvprorradzrlną przcz § ł pkt l rozp<lrządzcnia Prczesa
Rady Minisrrtilv z dnia 28 czcnvca 2() l 7 r. z:nieniali}ccgo fozporżą_
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powierzchnia:

wartości:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód
w wysokości:
4. lnnenieruchomo§ai:,
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lub przedsiębiorców,

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spółce:
Z

teBo tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2, Posiadam udziały w

spółkach handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

w roku ubiegtym dochód w wysokości:

lv.
1. Posiadam akcje w spółkach handl owych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie
osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż L0% akcji w spólce:
Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........,.

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych
..,.,. ....
Z

n.Ę.,.,a/a. 4...

-

należy podać liczbę i emitenta akcji: .,,...,.....

tego tytułu osiągnąłem{ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Poz. ?020

NabYłem(am) {nabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego
majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalne.i 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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Prowadzę działalnoŚĆ gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
..,.....,.......,.....

- wspólnie

z

innymi osobami

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości:

Z

tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

vll.
W spółkach handlowv
*
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:si edzi ba spółki

)

:

jestem członkiem za7ządu (oó łieOy;:

- jestem członkiem rady nadzorcze.i (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):
Z

tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v!ll.
lnne dochodY osiągane z tytulu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej
lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytulu;

Dziennik uslaw

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mecha
należy podać markę, model i rok produkcji):

Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
ora
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
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