
U\ l,IL

oSwtADczENlE MAJATKoWE [,[*'

.... 
"lr$.*..... 

r !..... ! i !, ania ... J.3,.Qh,.QtT r.
(miejscowoSC)

Uwaga:
f. OioUa skladajqca o5wiadczenle obowlqzana jest do zgodnego z prawde, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubrykl nie znaidule w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotvczv"'

3. Osoba sktadajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okreili6 przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w I zobowlqzaf do maiqtku odrqbnego i majqtku obiQtego malieriskq wsp6lno5ciq

majqtkowq.
4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maiqtku w kraju I za granlcq'

5. oSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieniqine.

6. W czesci A o5wiadczenla zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za5 informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaiqcego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo$ci'

czEsc A

Ja, niZej podpisany(a), ... 0.u.s. r n.....,. E,L et .t s4....,, ... k *.qx.rr.ssil. s i A
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

u rodzony(a ) .........|t?,.Q.1,r.,.. 19.*.9

.. M.8HQ,D.......g.th.U.Y. .L t.? ! 8........ ..,5 kn*. r$ IK.. .......G.H. ! .$Y
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia !997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarcze j przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2077 r' poz. 1393) oraz ustawy z dnia

g marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2Ot7 r. poz. 1875), zgodnie z aft. 24h tej ustawy

o(wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2efiskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j

majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: .1r.19....... Qgi.l 9.91

.. na kwotq

skarbnika gminY,

- pa pie ry wa rto6ci owe : ......tI ).8....Q91Y99Y.......



[.
1. Dom o powierzchni: .$.\(...19iL*Y'.'.. m2, o wartoSci: '...""""""""'
2. Mieszkanie o powierzchni: .'P.19.'?.S7.(?Ym2, o warto6ci:

3. Gospodarstwo rolne: rJtE DoTfqz,-1

tytul prawny: ...

. tytul prawny: ..

., powierzchniarodzaj gospodarstwa: ......

o wartoSci: ......

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: ....

Z tego tytulu osi qgnqlem(qlam)w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko5ci: "
4. lnne nieruchomoSci

powierzchnia: ........

luts DorfCLJ

o warto6ci: ,.,

tytut prawny:

lll. illE DoTycZy
posiadam ,aiijty-ui ip6tkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta udziat6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni|t0% udzial6w w sp6lce: ..

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

lv. ltgE OotY(Z-l
posiidam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowiE pakiet wiqkszy niiLO% akcjiw sp6tce:

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

v. N\ra DofYCL'/
Nabylem(am) (nab-yl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu paistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - nale2y poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo:

V!. \tr€ DoTvcZ',
1. prowadzq dzialalnoi6 gospodarczq2 (nale2y podad formq prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):



2. Zarzqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci
(nale2y podad formq prawnQ i przedmiot dzialalno6ci): ............il1.6....D..Q.'lfYt.?.7.............

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko5ci

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci

vil.
1. w sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): .....IlfE..O.A?Y..gi?Y....

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

,*ilffiiil;, \E DDTT (ZY

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy)

- jestem cztonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): ..

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ...

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno66 gospodarczq: })t E SorYc Z '1



Zlegotytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

vlll.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajq6, z podaniem

$81;3'I':Tl9;ffi.t:::l!#fu#Iiiii::: : i: :;-: ::;f:: ::::: s6, a-o: 6 ;ee'f

tx.
skladniki mienia ruchomego o warto$ci powyiej 10 ooo zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

x.
Zobowiqzania pieniqine o warto6ci

warunki, na jakich zostaty udzielone

.....N !e... a.e-)Y s..?.7......

powy2ej 10 OOO zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz

(wobeckogo,wzwiqzkuzjakimzdarzeniem,wjakiejwysokosci):""'



Powyisze oSwiadczenie skladam (wiadomy(a), it na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci,

. .|.'.p;.r. . . . . . . . .l*9. . 
p-k,.lp 

.t ?-,t,.....
(miejscowosd, data) (podpis)

1 Niewta6ciwe skre6lii.
2 Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej i zwierzqcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

J*Ar*.n;U b.P-


