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OSWIADCZENtE MAJATKOWE

radnegu giHiny

MmrM, dnraItJiMl r,
(intejscowaiCI

Lfwaga;

1. Osoba skiadaJaca oiwiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prau/da, starannego i zupelnego wypetnienia
kaidej z rubryk.

2. JcmI! poBassegfSiRe fubryki nfc znsjiJtHs wfcstrferctnyrnarey^sdfeasas-osni'iBsfe. Rafefyafpfsstf ,.nte dotvciv .
3. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowlazana jest okreslid pnynaieznosc poszczegolnych skiadnikow

majatkowych, dochodow i zobowlazaii do majatku odrgbnego I majqtku objgt^o maiienskq wspolnoiclg
majatl'owa.

4. Oiwiadczenie a stanie mai^tkowym dotyczy msj^tku-w kraju.i zegranic^
5. Oiwiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rdwnlei wierzytelnosci plenigzne.
6. W czgici A oiwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgici B zas infortnacje nlejawne dotycz^ce adresu

zamieszkanta sktadaj^cego a'swiBdczenie oraiTtileisca paioZenis'nterUiJiiiirioScl.

a^SdA
Ja, nizej podpisanyja) L.'ism.uM-- -

I nazwlykoorat nazwUtcodoMe)

/) ^ (miejtcezatrudnlenls. stanowbko lub funkcja)
po zapDznsniu si^ 2 pfzepisaml uatawy 2 dnia 3 marca 1990 r. o sanrarrqdzle gmfrrrrynrfDi; U. 12017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, re posiadsm wchodz^ce w skfad trwlieriskie]
wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce rr>6j majqtek odr^bny;

I.

- Srqdki pi^i^ifl^zgromadzon^^^^wy^

■ srodki pienlQins zgromadzone w walucle obcej;.

- papierywartosdowe:..

. na fcwot^:.

I^ezininn^ wprowBiJzoii^ ptzs?. jj I pkt I rozporzjfdzonio Prezesa Rsdy Mmi.sirowzdnia 28czcr«'ca20l7 r. zmicniajqecgo mzpiii7Ji-
tizcnic w sprawie okrcilcnin wxorow Ibmiulan:}' niwiaclczcii mujqtkD^v'y•:11 rodncgo gnrifiy, w6jla, aistfpcy svojtn. sckrclana ginlny,
skurbiiikii gniiay, kieromiikajcdao.^lki organizncyjnej gmiiiy. osoby zurzijrizajqcej i cziouka orgnnii zarziidzjjoccgD gminn.'i o^uhf!
pi;)W!i;( oiKZ 'jjtil'}' wylujifdy tSsq-ijc ailmiisifirzcyjns ?.• !!nk.^kf wigia (Dz. L". pi'-z. Siore TKszhv iyci: z anicm i Kpc-i
20J7r.
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:  D wartosci:

tyiui prawn¥;K^dMkafiw.:SM(?};(/.Wrt..,^

II.

1, Dom o pawierzchni

2

tytui prawny.

3. Gospodarstwo rolne: -j ̂  u j
rodzaj gospodarstwa:

0 wariasci; -

rodzaj zabudowy;

tytul prawny:

Z tego tytulii osi^nqlami'^Janr.) w

4. Inne nieruchomosd:

. powierzchnia:.

• ry'i^ic

jowierzclvila:

1^O WartDSCi:

tvtul oraera R; -ik-wr^-.

Hi.

1, Posiadam udziaiy w spbikach handiowycivz udziatem gintnnych osSb prawirych lub prtedsi^biorcow,i^y^ryc^^estniciq takie osoby- nalezy podadiicib^ i emitenta udzlatow:

udzlaly te stanowi^ pakiet wl^kszy nit 10% uddaldw w spolce:

Z tego tytuhj osiqgnqiem^^m) w roku ubleglym dochfid w wysokoid: -..

2 Posladamipctelaly winrvwrh soolkarb Kaprflowyd'.— nalaty po^c.llcr.ti^.lawltentaudilaiAw,.
.ffi - -

Z tego tytutu osiagnaiemfetam} w rnkii ubiegfym dof-hori w ui/vfaknir.V.

IV.

.L. Posiadam ̂ cje w spdrkasdi fiariCiBwycb z uflzis'eriT gfrtlnnycti csbb pfBvwnych lotr przedsigbitircdw,
w ktdrycb . uczestnjczg takia osoby — nalaiy pada£ ilczbg I emltenta akcji:
AU£/...

akcje te stanowiq pakiet wl^kszy niz 10% akcji w spdice;

Z tego tytufu oslqgn^emj^famj w roku ublegtym dochod w wysokofci:

2 Posiarlsm ;^rle .vu innyrb handtotfn'ch —nB!s3y pod3r!fath?f«rwte«tBak^F:

Ztago tyttrfijasi^gnakam(«5isiml *M r'>kir.iibwg}>/rr' dQch.4d>« ...—



Dzicnnik Usiaw
Poz. 2020

V.

NabyJemiaTTi] (nabyl moj maliorelc, i wyiqczer.iem mienia przynaielnego do jego maj^tku odr^bnego}
odSkarbu Paristwa, innej parislwowej osoby prawnej, jednostek samoriqdu terytorialnego, ich
zwtazkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nastgpuj^ce mienle, ktdre padlegato
zbyciu w drodze przetsrgu — nalezy podac opismfenta i dal^-iabycia; odkogo.'.
m

v-

1. Pro\j'adz^ ̂ zij<alnos'c gospodarczq (nalezy podac formg prawngt przedmiot dzlaJalnoidp
diia-.j ■ ■
- osobiicie

- wspolnie z innymi osobaml ,

Z tego tytuJu osi^gnqlem{?}am) w roku ubiegtympnychdd i dochdd w wysokosd:
2. Zarzqdzam dzialainosda gospadaraq lub jestem pnedstawldelem pelnomocnlktemtakiej dzialalnoicl

(nalezy pnd^r pr^wng i przedmiotdzlalalnosd):
■0.

- osobiicie..

- wspolnie z innymi

Z tego tytulu osl^nqlem(^am) w coko uWegtym flochod wwysokoscS:.

VII.
W spdilcach handJowycfi {nazwa, stedztba spdftij; —

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonklem rady nadzorczej (od kiedy}:

-jestem czlonkiem komisii rewlzyjnej (od ktedy)'.

2 tego tytu(u oslqgna(em(glaiTt) w roku ubisglym dochod w wysokoici: .

VIII.
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IX,

Skfadniki mienia ruchomego o wsrtcsci povwzej 10 C^ztaiychlw przypsdfcu PQiMd6\ff m^ai^nycft
nalezu podac msrXs, model I rok produkcjl):

3mu friwfe

tuS^ rovi^ \Q)bQ/.
Zabowigzania pieni^ine o wartosd powyzej 10 000 ziotych, w tym zadggni^te kredyty I poiyczkf oraz
warunki, naifal^h zostaly udzielone (wobeckogo, w zwiqzku z jaklm zdarzeniem, wjakiej wysokoid):.
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CZ^^C B

Powyzsze osvwBdczcnrc sfcfedairriwiouOiiiyjaJ, it I'la jjuu'slawtK ait: 233 § i Kudeksu kam«go za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolnosd.

IrrleJscovniiZ, data)


