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Uwaga;

1, osoba składająca oŚwiadaenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą
starannego i zupelnego uiypełnienia
każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosbwehia;

3, osoba składająca oświadczenie obowiąrana jest okieślićprzynależność
w
majątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l
majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie rnajątkow[m dotyczy maj
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infoimacle niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadcjenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.
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Posiadam udziały w społkach handlovłych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
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tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości', . ..',.,.,...ńiIi.
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1, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego)
od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terrtorialnego, ich

związków, komunaInejosoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
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lx.
Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 0O0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): ,,....,-,..o,.

x.
Zobowiązania pienięŻne o wartoŚci powyżej 10 00O złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeńierii, w jJt<iój wysokości): ...,..
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Niejawne w myślart. ż4 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. lJ. z2O19 r., poz. 506)

z dnia 8

marca

o samorządzie

gminnym

PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie art.
233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscor,rłość,data ).

