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Uwaga;

1, Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupełnego rłrypełnienia
każdej z rubryk.

2. JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdująw konkretnym przypadku zastosówenie;hźl-cż!Ęi§at-4!-e
d!!§qyi.
3. Osoba składająca oŚwiadczenie obowiąrana jest określićprzynależnośćposzizególnycT składników
majątkorłrYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego l majątku objętego ."łi",łiłąwspólnością
mąjątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotycry majątku w kraju iza granicą.
5. oświadcżenie o stanie majątkowym obeimuje również wierzyte-lńościpieńiĘżń€:6. W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są inforńacje jawne, w częściB zai informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania sHadającego oświaddenie oraz miejsca polożenia nieruchomości.

..ąŃęry
żatrudn ienia, stanowisko Iub

Po zaPoznaniu się z Przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie grninnym (Dz. U. z2017 r,
z arr. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodiące w skład malżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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1,

Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,

udziały te stanowią pakiet większy niż 70% udziałów w spółce:

......,&:

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysoko

Z

lV.
].. Posiadam akcje w spółkach handIowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w

Z

których uczestniczą takie

należy podać

liczbę i

tego tytuiu osiągnąłem(ęłam)wroku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w

Z

osoby

]:::::

",:::: ::::::::::::::::::i:

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

::":: : :::::::

emitenta

akcji:
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V.
NabYłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu tefiorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

l

Vl.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

2

Z

tego tytułu osiągnąłem(ętam) w

lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
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lx.
Składniki mienia ruchomego o waftościpowyżej 10 00O złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):,,..,.,.....,,,..

^^_

.

x.
Zobowiązania Pieniężne o wartościpowyżej 10 00O złotych, w tyrn zaciągnięte kredytr7 i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenień, w
iakiói wysokości): ...,.,

czĘśĆB
Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. U.z2019 r., poz.506)

z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym

powyższe oświadczenieskładam
świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

.P"l^dą.Ś u.,..,,!,3,.9..I.,,,4..1
(miejscor,rrcść, data)
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