
itl

,Li-,\t-v(L
utlI Uillu

A{#,rrij ., dni, L6.eH)d) r,

Uwaga:
1' osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego wypelnieniakaidej z rubryk.
2' Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6 ,,nie dotvczv,,.3' osoba skladaiqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslid prrynaleino66 poszczeg6lnych skladnik6wmajqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego ,n"ii",trkq wsp6lnosciqmajEtkowq.
4. O5wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pieniqine.5' w czqsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w ciqsci i zas informacje niejawne dotyczqce adresuzamieszkania skradajqcego oiwiadczenie oraz miejsca poroienia nieruchomosci.
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, stanowisko lub funkcja)

Zasoby pieniq2ne

- (rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej tllltlrooil

- papiery warto6ciowe, l-*e.d^O

na kwotq: lA+.(..

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno(cigospodarczei przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2077 r. poz. 13g3) oraz ustawy z dnia8 marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2ot7 r. poz. 1g75), zgodnie z art. 24h tej ustawyo6wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sktad. mat2eriskiej wsp6lnosci majQtkowej lub stanowiqce m6j

oswtADczENt E MAJATKoWE

osoby wydajqcej

-r' 1, i.'

decyzje administracyjne w imieniu w6jtar

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: .
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..lae
6tkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w r

IV

Posi w sp6tkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji

fiLrL

akcje teptanowiq pakiet

W d,ah\r,b......
Z tego tytul6Josiq$nqlem

wiqkszy ni2 70% akcji w sp6lce:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do
od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samo
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujq
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vl.
L ialalno6i gospodarczq2 (naleiy podai formq prawnE i przedmiot dzialalno6ci)

Gospodarstwo rolne:
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Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w ioku ubieglymrfirzych6d i doch6

zbyciu wd
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(qlam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci: ./1A".



- osobi(cie .. \ke....LLo

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

2. Zarzqdzam dzialalno(ciq gospodarczq lub jestem
(nale2y podai formq prawnq i przedmiot dziataln

- osobi6cie lke,.
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ikiem takiej dzialalno6ci

- wsp6lnie z innymi

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko3ci
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1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): t/..i(r.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

.d/0.

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ...
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2 W so6ldzielniach:
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3. W fundacjagh pqowadzqcych dzialalno:
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- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (o

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisjirewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici
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- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .@ti....
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Powyisze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdylub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

J"p'9.....*6,0k .k il* ......... .Qto*.C,
(miejscowodC, data)

(podpis)

1 NiewlaSciwe skre6lii.
2 Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro$linnej i zwierzqcej, w formie

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


