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UWAGA:
I Osoba skindainen oświadczenie obowiązana iesi do zgodnegn z prawdą. Surnnnegui zupełnego wypeimcnie

kazdej z rubryk
: iezoii posmugalnc mhryki nre znajduyą w konkremym przypadku zas sowznin. nalezy wpisac „nie doiyczy"
3 Osoba skiaduiiiea cswiadcmnie obowięmnn jesr akrcślić pnynalczuuś poszczególnych składników

majątkowych, dochodow i zobowmzen do inuiinku odrębnego i mająrim objerego nmizerisknwspóinośclą
mqąikową

4 oswiadczenie mająAkowt diiiyezyminim w kruyu i 7.1 granicą
owi-uczenie mnipkowe obejmupn równie»; wierzyreinogerpienieme

5 w cuści A ośuiadczenieuwme $ Ormxcje jawne. w części B zaś mfomacje niejawne dotyczą:: adresu
umieizkuniuSkiuaiącego oświadcza e nrez cjsca polounh nieruchomnści.
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im see zormdnienin. smnowrsko lub funkem

po zupozuunru grę z przepisu ewy z dnia ZI sierpnia i997 r. o ograniczeniu pmwadzgniz dzialalności

gospodarczej przez csohy pełniące funkcje publiczne (| r Dz. u z 2017 r. poz. I39J ze zm )oruz usuwy z
dnia i marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj Dz u. z zm .. poz 505), zgodnie z on. mi iej ustawy
nświmicmm. ze posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności miajnikowei iub srznnWiącc mój

indiąrek ndręlm .
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— papiery wanuściuwe'

II.
1. Dom opowiemłuu': ”50
:. Mieszknnico powierch-ln
3. Guspndamwo rolne: rodzaj guspodarslwa:

o wartośc )
tytul pmvmy: .. ..
z tego lymlu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i doohhd w wysokośc

4. inne memchomości: powierzchni < 0 M?M
0 wanns'c '
nymi prawny:

11].
Posiadam udzialy w spolkaol. handlowych . należy podać liczbę i emitenta udzialó

. ME.

udzialy lc slanowią pakiet większy niz 10% ndzialów w spółce

z logo lytulu osiągąlemwiam) w roku ubiegłym dochód w wysokośc lw [ m?wi

IV.
Posiadam akcj: w spolkach handlowych . należy podać liczbę i emilenm akc

akcj: le stanowią pakiet większy niż 111% ek w spolce

z lego tytułu nsiągnąłerMęlam)w roku nhieglym dochód w wysokośc
v.
Nabyłem<am) (nabyl mój małżonek, z wylączeniem mienia przynalezncgo do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa. innej państwuwci osoby pmwncLjednostek samorządu
wrylmialnego. ich zwiądcćw, komunalnej nsoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, król”; podlcgalo zhyoiu w drodze przelargu * należy podać opis mienia i dale nabycia od
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V .
1 Prowadzę dzialalność gospodarcząm (na|eży podu' farmę prawną i przedmiot dzmalności

osobiście
* wspólnie z Innymi Osobami
z tego lylułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód › duchód w wysokości
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2. Zarządzam dział:-Inuś ągospodauc Iubjeslem przedstaw elem,pcłnamoc '

działalności (należy pgdać rutynę prawną i przedmiot dzialalności)
- osobiśc

- wspólnie 'nnymi osobami

z lego lylułu osiągnąłem(ęłam) w mku ubiegłym dochód w wysokn'

VIl.
!. W spółkach handlowych [nazwuv siedzihn spólki)

* jeslem czlonkiem Lanądumdkledy) .

_ jestem członkiem mdy nadzorczej (nd kied -
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3. w flmdacjachprowadzących dzinhlnus'ć gospodarczą:

Vlll. Inne dochody osiągane z lylułu mimdnimia lub innej działxlnus'ci mbkowcj lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdcgn lylul
. "(Nm „Z,B]
.z 7qu rv www

Ż ZGMIX. Silndniki mienia ruchumegn o wartości powyuj in 060zlotych (w przypldku poiazdnw
cznych należy podać markę,modę!. mk produkcji):

7006 „911703: MOGOH

X. Zabowiązanix pieniężne 0 wanus'clpowij 10 000 zlnlych w tym zaciągnięte kredyly.

pożywki nm wamnki na jakich ms'aly udzielane (wobec kogo, w związku z„kim wumnmm w
i iqusokości marzy? ąp/vnwinuw w faz mvn zyk


