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Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie olgwigzana jest do zgodnego z prawda, starannegoi zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajgca oSwiadczenie obowigzana jest okreélié przynaleznosé poszczegélnych sktadnikéw

majatkowych, dochod6éw i zobowiqzari do majatku odrebnegoi majatku objetego matzeriska wspdlnosciq
majatkowa.

4. Oswiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.

Oswiadczenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawartesq informacje jawne, w czeéci B zag informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Or

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a), Mhhgsallgle Ohh
(imionai nazwisko oraz nazwisko rodowe)

 

#urodzony(a).. AWi secsyegLERMELDEEhes vesrvssssssnee   
  

soSROMMENMesabrirruledfuctdiy.. eridcebtt ibesrr
(miejsce zatrudnienia, Stanowisko lub funkcja)

  

 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzeriskiej wspélnosci majatkowej lub stanowigce mdj
majatek odrebny:
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Zasobypieniezne: _ 5
— Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskie): .....2. 5, 4 Gg

 

  

    

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obce

— papiery wartosciowe:

 



   
  

  

  

. Dom o powierzchni: .........52oe—geo , tytut prawny:4

. Mieszkanie 0 powierzchni: ..2.4..42.

. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa:

O WartOSCEeeeeee

rodzaj zabudowy:.

tytut prawny:........

Z tego tytutu osiggngtem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochdéd w wysokoéci: .......

4. Inne nieruchomosci: ;

powierzchnia: ha hepigded wy 2M Prin LOG.deci
Lhebialthre8fltlel. A

0 wartosci: £262.
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.., powierzchnia:  

 

   

  

  

Z tego tytutu osiggngtem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci: .......«/44

Vv.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)

od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich

zwigzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujace mienie, ktére podlegato

zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda¢ opis mienia i date nabycia, od kogo: ...

tcleessaapea ssatnscnicaaua eb tna wasuts at wesTteeaUastias ee RER ANE Ie ORRTETRES

 

  

Vi.

1. Prowadze dziatalnosé gospodarcza’ (nalezy podaé forme prawnai przedmiotdziatalnosci):
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   —wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym przychddi dochdd w wysokosci

 

2. Zarzadzam dziatalnoscia gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podaé forme prawnai przedmiotdziatalnosci): 425...balplag , nennosagamesasthi iis ZiR UTERUS

 

Vil. >
1. W spétkach handlowych(nazwa, siedziba spdtki): worlbarnunbelplatiSeeeeter

 



   Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochdéd w wysokosci

Vill.

Inne dochody osiggane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje¢, z podaniem

kwotuaa z Kerdego tytutu:

rveear Messer<<
    

  

  

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdo6w mechanicznych

nalezy podaé marke, modeli rok produkcji): LI bata. LOM

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): .....

hE. i
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