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Uwaga;

1, Osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest do zgodnego
z prawdą starannego i zupełnego wypelnienia
każdej z rubryk.
2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku
-okieślić zastosowahió;hElcżyĘiśat7!-e c!o!ygy:.

3, osoba składająca oŚwiadczenie obowiąrana jest
przynaletność-poszczególnycT skhdników
majątkorłrYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego
i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
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po zapoznaniu się z przepisami u.tu*y
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ustawy oświadczam, ze posiaJań
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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tego tytułu osiągnąłem(
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roku ubiegiym przychód i dochód w wysokości: .nlft,,,,,.

lll.
1. Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców,
w których
ie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:
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1, Posiadam akcje w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
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w ktorych uczestniczą
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V.
NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu ter}torialnego,
ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podIegało
zb_yęiu w drgdze przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
.. fi. l.fl..,,.,oł,CIi :l§łuą,,,,,..,.,

nośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie
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tego $tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .l}.Ę.,

tego !Ąuiu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...p\,Ł,..
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Składniki mienia ruchomego o wartości
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w przypadku

mechanicznych

.,.,ytłlł."fiy.pg

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 O0O złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyciki oraz
warunki, na
ły udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazenióń, w jJkiej wysokości):..,,,,
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Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.|

PowYŻsze oŚwiadczenie składam świadomy(a), iż na pod5tawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woIności.
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