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Uwaga:

1. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia

kaidei z rubryk.

2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad "nie dotvczy".

3. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana iest okre6li( przynaleino6d poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego matiefskq wsp6lno5ciq

majqtkowq.

4. OSwiadczenie o stanie majQtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. O5wiadczenie o stanie majetkowym obeimuje r6wniei wierzytelno5ci pieniqine.

5. W czq5ci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czqSci B za5 informacie niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo5ci.

czEsc A

Ja, niiej podpisany(a l, ................E.Ufi^......An /2.(9......./1.U.C............2.....d-...... .1ff:a..a... !.......r....r.r...,
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

u rodzony(a ) ..............d O.,...Q. e ".... l.g 6 fl ..... r.....
.&. z. so. a x........ 5 aKo.t a/.o......:.. ...Q Ae. E. R s (rt OA /7,t. ?..

.Q.4. t E nJ e K o/- 8........ a.,J.. b tJ. /. t- u. 8....... *t. .. ll ?. t .o.

..... il n. L cL tc / 81.....
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2077 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ie posiadam wchodzEce w sklad matieiskiej

wsp6lno(ci majqtkowej lub stanowiAce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniq2ne:

- Srod ki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej : ...................h.€...€{...

- 6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: ......... .......ti/.e.......n2al...tA1..

- papiery wartoiciowe: .................. ..............tJ..t.8.....AAT1.C,I11..

........ na kwotq : ....... tl. t 8...... ^OA.7./CLY. (c



It.

1. Dom o powierzch ni: .....,4.8.Q. m2, o wartoS ci: ........J.0.Q.,.OO.A..

tytut prawny : ilS?Alt/{,AS.alQS.c..........dqJL.fKOilA.........NAU.eaiS*n...
2. Mieszkanie o powierzchni: iliE fl.il/.d.f m2, o wartoici ..altE-.....aozltz. t)

o wartoici

rodzaj zabudowy: alr.E..
tytul p rawny : ................ .. .....t/.. I 8.....
ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysoko6ci: .....i/.tt....*<H.7./..CZi.

4. lnne nieruchomoici:

powie zch n i a, ......d1*O**.?.,
......,........... de.m..........a...

o wa rtodci : ......... r/.5-,...A. AO....u.

...,.....atx....kI.e ro..... . il-ilia/:*..l**udauAar...........
."ao/2teAc.t ..o,:.!...../O.Ir,................ .L................-...-...{.----...

tytutprawny:..tt542fi*/.[.a5no.ori..........n*V:d./sa*.x

il.
1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,

w kt5rych uczestniczq takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta udzial5w:

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy nii tO% udzial5w w sp6lce: ................il./E.....nA.7.1.C2.1................

Z tego tytulu osiagnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici ...tilt8,...Por../.A1.

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

tv.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub pnedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby naleiy podai liczbg i emitenta akcji:

.. il. t 8....... R. DE l. c+.f ..

0

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 7tr/o akcji w spotce . tl t 8.......,Q.OZ.{.,

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ...-.........N.tE.......ao.r.1..c*..?....

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta akcji:



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

.. t)t e....... Dp. r. I R. !.
v.
Nabytem(am) (nabyt m6j mat2onek, z wytqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrqbnego)

od Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegato

zbyciu w drodze pnetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo:

.til.tE.......'&,

vt.
1. Prowadzg dzialalno56 gospodarczq (nale2y podad formg prawna i pzedmiot dziatalnoSci)

- osobi5cie

- wsp6lnie z innymi osobami ..........N.t 8........ n?.7.l.&.1.

Z tego t$utu osiegnqlem(qlam) w roku ubieglym pnych& i doch5d w wysokoSci

2.Zarzqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziatalno6ci

(nale2y podai formq prawna i pzedmiot dzialalno6ci):

- osobi6cie

- wsp6l nie z in nymi osobami ........... r|.t.E ....... /2.A.t /.,

Z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci:

vil.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ,tt. r 8... AP. f..{.t Ll..

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) .rr/..tE..

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...................A1tE.......,Q.Af1.€3.L.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) t2./8.......-p.AT,

Ztegotpulu osiEgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: .......til.tE........dA7. aull.
lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno6ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka2dego \ftutu:

..aoc41aQ. ....1.... f .i. f i. & rf .. ...0n a*.t.. .. 2 L E €,c-.1 t A.

. QRA *"r../. t. *. n.r.. e k. 
/...... 

J a..L.

. (,Qfu i 2.A.....,tl/AA.



tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartodci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy podai markq, model i rok produkcji)

,b&mAk1.ad....... dat......ci.l.Q
.. rr.o.L........ ?d u.l.

x.

Zobowiqzania pieniq2ne o wartodci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko6ci):

.7.0.t.t/X0........is.Oto.,t*.<AtQ.........dtC.tg.G..attr;1f../1........u......Ada&.t.......?.K.e...,h2...............

a



Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(al, i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

J. t t!.t [:i..... t.9.....q, :.?.....1 1 iL J.. v

(miejscowo56, data)

.E*a*.....,4*+,..

lpodpis)


