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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

)

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujQ
naleiy wpisa6 ,.nie dotvczy".

w konkretnym przypadku

zastosowania,

oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynale2noSd
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzafi do maj4tku
odrpbnego i maj4tku objgtego malzerflsk4 wsp6lnoSciq majqtkowq.

3. Osoba skladaj4ca

4.

O3wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju iza granicq,

5.

O3wiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgSci A o5wiadczenie

zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B za5 informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.
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oraz nazwjsko rodowe)

po zapoznaniu sip z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22013r. poz. 594, 645, 1378, z 2014r. poz. 379, 1072), zgodnie z art.24h tej ustawy olwiadczam, 2e
posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej wsp6lno66 maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek
odrgbny:
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Zasoby pienipZne:
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III.
l. Posiadam udzialy w spolkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsipbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podai liczbg i emitenta

udzial6w:
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udzialy te stanowi4pakiet wigkszy niZ
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Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlgwych
udzial6w:
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liczbe i emitenta

IV.
1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
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V.
Nabylem(am) (nabyt moj mallonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastppuj4ce mienie, kt6re
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Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku

rawnei przedmiot

vII.
W sp6trkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

czlonkiem

(w przypadku pojazd6w

x.
Zobowiqzania pienipzne o wartoSci powyZej l0 000 zlotych, w tym zacia,gnipte kredyty
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku,z jakim
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ I Kodeksu kamego
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolnoSci.

.06

