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UWAGA:
|. Osoba skindująss Oswiadczenieubomąmnajesr do zgodn=go 1. prawdą, sinmnmgu i zupsrusgu wypęimęurd

knmsj : nibryk
z iszsir puszszsgdins rubryki N= „„dniu w kunkrsmym przypadku msmsowama, nalezy wpisać „m: dolyuzy"
: Osoba skruduiusr. uświadcunie ubuummuu jest okr=śl|ć przynaiszuds'c' puszszggoiuyuir skhdników

mająiknwych, duchudów r zubnmnmndu mająiku udxęhnego i majątku objęwgu małzei'bką mnniurrmą
mająiknwą.

4. oswiadczsme mająiknw= dnlyczy majątku w kraju im granicą
oswiudszsms mująrkows anmnje równiezwimyrsinuscr pienięzns.

s w części A ośwmAclenia uwme śą informacje jawne, w częsci :; us informacje nizjawn= dniysznoe adresu
„miumiu składnjęccgo nswindmnis nm miejsca pnłnzema nieruchomosci

CZĘŚC' A

Anin.„drawnis. niz/zi podpisanym „
(Imiona! uuzwskouraz nazwisko rdddwei

(miqwc armin srannwisku lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami uilawy 1 dniu zi sierpnia 1997 r, u ugranicneniu prowadzenia dzialalności
gospodarczą prm osoby peiniąoe funkcy: pubnczne (r.,. Dz UV 1 20I7 r p07. 1.10; ze zm )nruz nsiuwy ;
dnia 3 marrn 1990 . :) samorządxie gminnym ( „' Dz up 1 2019 r pul. 506), „godnie z dn. 24h w ustawy
oswrndmm, z:: pcsizrinm wchodzące w skład indians-kier wspólności majątkowej lub stmnnwiqcc mój

majątek odrębny
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i. Dom o powierzchm
Z Miłszkxnie o puwimchm
3. Gospodarstwo rolne mdzaj gospodarstwa

Z O O

z lego tytulu osmgrrnicmęęiarn) w roku nhregiym izychod . dochód w wysokośc /f
4 Inne niemchomns'ci powierzehm . olo

Posiadam ndziaiy w spółkach handlowych - nalezy podać iiozhę i emiienm ndziamw

IV.
Posiadam akcje w spóikach handlowych-naiozy podac liczb;| emitenta akcj

1:05er HMON AMG.% BHmm @

Nabył:m(am) (nabył mój małżonek. z wylaczeniem mienia przymiezncgo do jegomajątku
odrębnego) od skarhu wiam innej państwowej asnby prawnej, jednostek samorządu
ieryicriainogo, ich zwiazkow. knmunalnej osoby prawan lub zwiazku metropulilalnego nasieonjaoe
mienie. które podle zbyciu w drodzc przeiargn- naiezy padac opis mienia i datę nabycia od
kog W- 581



* osobiście 4

* wspólniezmny'mlosoham1. . :, :;14.
ZIA! O! hlosi lem am wroku ubic m (Z chódi Dchćdwg ym „353%? (32005 92733 Zim *

; urządzam dzlałalno ą guspcdaxcą lub jeslem pmdstawicizlcm, pelnamocnikiem takiej
dznalalnnścunalezypodać faunę prawi,?!

mdmxoldzmalnoścl ›

, osobiście „W?

VII.
1 w spółkach handlowych ("32qu siedziba spó'ki)

jestem członkiem komisj; rewizyjnej ma kledy):

z lego lylułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości. . „w ddw



jestem członkiem rady nadzorczej (od

, jesien. czlonkiem komisu rewizyjna] (od kledy

z «ego (ym!!! usiągnqlem(;lam) w raku ubiegłym dochód w wysokości-

Vlll. Inne dochody osiągane : tytulu zatrudnienia lub innejfiahlnaści zarobkowej lub zajęć, zpodaniem kwol uzyskiwanych z każdego tytułn' W 0 o C

IX. Skladniki mienia ruchomego o wanns'ci powyzej 10 000 zlotych (w pnypadku pojazdow
mech ' yeh na|eży odne' markę, inode! I ok pmdukc'i):

Tp.
. M Db
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X. Zobowiązania pieniezne o wano i powyzej m 000 zlotych» w tym zaciągnięte kmdyly i
pozyczki omz warunki, najakich& ny udzielone (wooee kogo. w zwiąm szim wimmem. w
jnioej wysukości): „AŁ QT


