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Uwaga:
1. osoba składajqca oświadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania; naIeży wpisać ''nie dotYczv''.

3. osoba sktadająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczegó|nych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnościq

majątkową.
4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie majątkowe obejmuje równieżwierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacie jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
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rzepisami,u,..*, z Jnta zrsierpnia t997 r. o ograniczeniu prowadzenia działaIności

gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2OL7 r. poz' 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U' z 20L7 r. poz. 1875), zgodnie z art' 24h tej ustawY

oświadczam, że posiadam wchodzqce w skład małżeńskiej wspólności majqtkowej |ub stanowiące mój

majqtek odrębny:
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Z tego tytułu osiqgnqłem(ęłam)w roku ubiegtym dochód w wysokości:

Z tego tytułu

V.
Nabyłem(am} (nabył mój małżonek, z wyłqczeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odtębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoriaInego, ich

związków, komunalnej osoby prawnej |ub zwiqzku metropolitaInego następujqce mienie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
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Z tegc tytutu osiqgnq|ern(ęłam)w rol<u ubiegłym dochód w wysokcści: ,....."'il.u.i.''. . .,.'''..-...i 4 ,''t4"i"""'t "'
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vlll.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienja Iub innej dziata|ności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych Z każdeg'o tytułui........
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lx.
Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 0oo złotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych

naIeżV podać marke, modeI i rok produkcji): ....'...'...
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X.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 00o złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich zostaty,udzje|one (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): ..''.
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Informacj e zawarte w oŚwiadc zęniu maj ątkowym są j awne , z wył'4czeniem informacj i o
adresie zamtęszkania składającego oświadczenie otaz o miejscu połozenia nieruchomości.

(art,24i ust. 1 ustawy zdnta 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj'Dz.U. z2019 r.

poz.506).

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności'
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(podpis)

1 Niewłaściwe skreś|ić.l Nie dotyczy dziata|ności wytwórczej w rolnictwie W zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
. Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzielni mieszkaniowych.


