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Uwaga:
1. Osoba skladajaca oSwiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegéIne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac,,nie
dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiazanajest okreslié przynaleznosé poszczegélinych sktadnik6w
majatkowych, dochodéw i zobowigzari do majatku odrebnego i majatku objetego maizenska
wspolnosciq majatkowa.
4. OSwiadezenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. OSwiadezenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnoSsci pieni¢zne.
6. W czesci A oSwiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B za$ informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkania sktadajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
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po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadezam, ze
posiadam wchodzace w sktad maizenskiej wspdlnosci majatkowej lub stanowiace mdj majatek odrebny:
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Zasoby pieniezne:
— Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskie]:
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Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochdéd w wysokosci: ANE,DOWOR!
. Inne nieruchomosci:
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Posiadam udzialy w spétkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta udziatéw:

Nik MOU CRY.
udziaty te stanowig pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspdice:
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Z tego tytutu osiggnatem(elam) w roku ubiegtym dochéd w wysokoéci:
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Posiadam akcje w spdtkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spétce:
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Nabytem(am) (naby! méj matzZonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od
Skarbu Paristwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiqazkow,
komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podlegato zbyciu

w drodze przetargu — nalezy podaé opis mienia i date nabycia, od kogo:
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1. Prowadze dziatalnos¢ gospodarcza? (nalezy podaé forme prawnai przedmiot dziatalnosci): PreHOTCK
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— wspélnie z innymi osobamiNi)Or

Z tego tytulu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym przychéd i dochéd w wysokosci: {h(t HOTWCKML
2. Zarzadzam dziatalnosciq gospodarcza lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takie] dziatalnosci

(nalezy podaé forme prawnai przedmiot dziatainosci):

—osobigcie

Wie,DoT Lew.

Nik, QO URL

—wspélnie z innymi osobami WIE. DOWER
Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubieglym dochdéd w wysokosci:

WG AIL CP LO,

Vil.

1. W spétkach handlowych (nazwa,siedziba spétki):
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— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci: WeOWeG os
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— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): |
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej’ (od kiedy).

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochdéd w wysokosci:
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3. W fundacjach prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza:
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— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):
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— jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):
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— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochéd w wysokosci: UY, IU Me
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inne dochody osiaganez tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, zpodaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:
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IX.
Skdadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych nalezy
podaé marke, model i rok produkeji):
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X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
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CZESC B

Powyzsze o$wiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Shien, 90.04. RDLOn.
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? Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorezych spéidzielni mieszkaniowych.

