
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

PO 20amŚlsek: dnia/6.O 21
Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nie dotyczy".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

ama

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany (a), .....Aufa_doara(ken1-Miknile...s
urodzony (a) MŚJ.owo IREprClogzzaa/

( miejsce kaca, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875), zgodnie
z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

................  ...... . ................................. ......... ............... ....... .........................d.................. de... ........ . .. ........
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II.
+ 3

tytuł prawny: ..,/Pe,sld :

= bA tytuł prawny: ZA224403;F sz Zoe pe:rodzaj gospodarstwa: „ powierzchnia: ... 744...(Z.cz. ne
O WIIOŚCI: ziszwieicycośnkcea ULACSEarodzaj zabudowy:

/, =Atytuł prawny: ...............PO=SUeokoiAaaaryZ tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: Poe Ź)

4. Inne nieruchomości: Ć

. .
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OWENOŚCI”. sronsorsowo wa opł EMCao aaa DLLŻSeko ś ZY dipoda wio enea owy ooiośme APN e = Pow ś esasiadce
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HI.

Posiadam udziały w spółkachZz podaćliczbę i emitenta udziałów:
speaoyirosenyś zywo i pinio MadeEA NLsaoiacio
se Onzeo ERO SEE aćonearieroeoeazer roZoiE ccPZ Soo Ta zowoer olor

;

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych — fajeży podaćliczbę i emitenta akcji:
nie PASSA A) EL) BEL SIA AOSdho>.pDNDZRDDDDDA EEa toessa 02 oazie ę rsa nośna e szan kr oszno wia

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ............z.„al iwa ow

Z tego tytułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ........ / dej diss swwyie

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące
mienie, które podlegało zbyciu w drodze prz; u — należy podać opis mienia i datę nabycia, od
KOŻO:iaiaśiacenki rac ośw saska oooOiiiSy okoOCPOEPEE ESET CEO
.................... ................... ......... .. ........................ .... .. ...... ..... ......... ..... . ... ....  ......... .. ........... .... ....... .  .... . ....
................. ..... .....  ........... ......... .. ... .. . ....... .....  ...  ....  .....  ..... ..... . .... . ....... ........... ....... ......... ........ ..........



VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą” (należy pądać sz prawną i przedmiot działalności) :|ekiee Jtt:eo Z
SASSU|eee eh rosw core eeee oooOabe eee iwela hea bo raone

Z tego tytułu osiągnąłem (łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: akdeż wz
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikie

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ....... 7kg... MobiAuzyriien

- jestem członkiem zarządu (0d kiedy): .................Aure FOsyDIoeee
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............PUB. daz przelew szen az kzeny

9... ............ ................ ..... . ..... .................. ........................... . ....... ..... ... ........ ..... . .................... .... .....



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......ZAJojos

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ........... p... .eeeeeys

x li a?
PSEM.

pe... ...................................u....... ...... ...... .... ........ .. ... ....... ...... ..... . . .................. .. ........................................

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, modeli rok pr EPO Doza asanękanzAein reed ew SIOŚ EEEEoDDA o czwiowiey r.UToooohi ener rodowi sio pie Eno opi
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X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w JakiejUea rocaAcer có zowie ek=WA
.e....... <<... .....................................................l.............(
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

peludBekigni1.1aAE >
( miejscowo data ) ( podpis )

! Niewłaściwe skreślić.
? Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
? Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.




