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1, Osoba skladająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego prawdą
z
starannego i zupelnego rlrypełnienia
każdej z rubryk.

2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
-ołieSlie zastosowania, hElcż!Ęiśat-ńi-d!|!y:zy_.
3, osoba składająca oŚwiadczenie obowiąrana
przyrlależność'poszczególnyc-h składników
;est
majątkor,vYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego
i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
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2. Mieszkanie o powieachni:tł.
tytuł praWny, .,...,..........,ni
3. Gospodarstwo rolne:

tytuł prawny: .,..,,.,.,...
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1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów; l

kiet większy niż70% udziałów w spółce:

handlowych

-

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

dochód w wysokości:
IV.

w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych l ub przedsiębiorców,
takie osoby
uczestniczą
należy podać liczbę
emitenta akcji:

]., Posiadam akcje

w

których

i

akcje te stanowĘ pakiet wię

tego tytutu osiągnąłem(ęłam.) W rok(!biegłym dochód w wysokości:
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akcji w spółce:
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V.
NabYłem(am) (nabYł mój małzonek, z wyłączeniem mienia pzynależnego
do jego majątku odrębnego)

odSkarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jed'nostek ,.roriąóu terytorialnego,
ich

związków, komunalnej osobY Prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało

zbyciuwdrodzeprzetargu-należypodaćopismieniaidatęnabycia,odkógo;-..

- wspólnie
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Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegtym przychód i dochód
w wvsokości: ,#S_.
2. zarządzam
Zarządzam działalnością
działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedst lwicielem pełnomocnikie
pełnomocnikienłffi'f
(należy podać formę prawną i przedmiot

Vll.

(od kiedy):
(od kiedy}:
)

wfiroku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.
lnne dochodY osiągane z |fiułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
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Zobowiązania PienięŻne o wartoŚci powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte
kredyty i poźyczki oraz
warunki, na jakich zostałY udzielone (wobec kogo, w związku z jakim,d.z"'n-i.ń,
w jJkieiw}sokości); ,.,,.,

t

!"r{Ąłttłr.,,t

-6-

ąt,

Dziennik ustaw

czĘsc

B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póżn zm.)

o samorządzie

gminnym

PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolności,

(miejscotttość,data)

łoł*r2.e,a
(podpis)

