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oSwtADczENtE MAJATKoWE

osoby wydajqcej
decyzje administracyjne w imieniu w6jtal
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(miejscowo3d)

Uwaga:
1. osoba skladajqca o5wiadczenie obowlqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypetnienia

kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pr4padku zastosowanla, naleiy wpisa6',nie dotvczv,,.
3. osoba skladajqca oiwladczenie obowiqzana iest okre5lit prrynaleinoS6 poszczegilnych skladnik6w

maiqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do maiqtku odrqbnego i majqtku objqtego ."ii"firkq wsp6lnoSciq
majqtkowq.

4. O6wiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. oSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierrytelnosci pieniqine.
6' w czqSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje iawne, w czqfci B zaj informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaiqcego oJwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci.

czESC A

Ja, niiej podpisany(al, .fi."..fu,ettxfi*.r..v.lthrlfe....r/a.$ .G.*rke,...*.g!.,..G.*,'.1.e-......................,
(imiona i nazwisko oraz nalrvisko rodowe)

urodzony(a),.,........... 4.7,. e.t.,.49. t.+lr..r*sh..
J .+t..*+6ir*...

l*,*pcu.* t.{ilP- ..9!*J..
zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia 7997 r- o ograniczeniu prowadzenia dzialalnojci
gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2ot7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2077 r. poz. 1875), zgodnie i art. zqh tej ustawy
o(wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieriskiej wsp6lno3ci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odrqbny:

Zasoby pieniq2ne:

- (rodki Rjepie2ne zgromadzone w walucie polskiej: ..h*.,.k.r..Gr.$*..*.
.... t*re.11".} ke.K.c...........,.. =. 

t kr*trfu*).0r.*"..a-r.l p.i. kl ; i

- (rodki pieniqine zgromadzone w walucie obcej: .........r1rr{,;......dr.6*t

- pa pie ry wa rto:iciowe : ....;..*gk..........#b*r.

/crq



[.
1. Dom o powiezchni:.........J*.....:......... m2, o warto5 ci: .4$g.*W2..,..cf tytrl prawny: .afuTr.sr|..-.u,ter'rl.l,
2. Mieszkanie o powierzchni/k*i-.*.frvg m2, o wartos ci: x*s*$s+1.... iv,ri pr"*ny.*r]9Sfi$.!.i u*t
3. Gospodarstwo rolne:

4.
powierzchnia

o wartoJci: ..

tytul prawny:

4*.
z
k/s: t*y'. ilt-. d o*..g. i * *+. e. bJ.?.i.h e

t) .ut*.re.l*...d.vhry

![.
Posiadam udziaty w sp6tkach han dlowych - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy ni2to\udziat6w w sp6tce: .......1*4,t".....rh.eurr.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegffi doch6d w wysokosci: ,M....*.b,t...

lv
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbq i emitenta akcji:
.................. !YLc*:.. - -*-b *-.

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii L0% akcji w sp6lce
..... 4"t".X-.... {nb.*1.......
osiqgnqlem(qlam) w rokuZ tego $tulu ubiegtym doch6d w wysokoSci

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia pzynaleinego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Padstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujEce mienie, kt6re podlegalo
zbyciuwdrodzeprzetargu-nale2ypoda6opismieniaidatqnabycia,odkogo:

vt.
(naleiy podai formq prawne i przedmiot dzialalno6ci):1.P

1a1.-

rodzaj zabudowy: .../wi...
tytut prawny:
Z tego tytutu w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysokoSci: e...*lyu+........



- o so b i3cie .......... M......0{*. l;.*. t....

- ws p6ln ie z i n nymi oso ba m i ......n*+x.. d"/g.un...

Ztego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: ...A.tw:..*6q...

2. Zarzqdzam dzialalno(ciq gospodarczq lub jestem paedstawicielem, takiej dzialalno5ci
(naleiy podai formq prawne i przedmiot dziatalnoSci): ...tU*\..

- osobi5cie ..........*4*t .... *ly.t*.

- wsp6 I ni e z i n nym i oso ba m i ....Ark1,.... -e0.$. n-l

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlamlw roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci: .....**t.

vil.
1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ........./**.. ......tkly.c*ry.

- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): .......,r/ttX.....*.8.*Z

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy) ,,,.lt*tt.., u4.",,r..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....,,r,s-c.'.....e 5.6*t ...

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ,t#.'.,*{al+.
2. W sp6tdzielniach

........ rr,av'j,....,. rt .fy wl

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): .......4Ar11'.....ot$q.

- jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..,a-L4*.,..e64M4

- jeste m czlon kiem kom isj i rewizyjnej (od kiedy) : .... an*.....p.{4.*.ruf

z tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci ..d'...&$ry...................

3. W fundacjach prowadzqcych dziatalno(i gospodarczq:

"""""" """',-..& " " " "fi 4.*"r.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ......A*n......o4..fi.v*t1...

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):......."*-)-... ...0{^.4.*1.

- j este m czton kiem kom isji rewizyjn ej (od kiedy) : .... /.t",Ji........*[, fi .,+1....

1q-1"-



Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..,M...d.+S.s*1.

vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqd, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu : ......,.............
..3e'....p.q*Y&d...€e.1,\*.e.....c*lH.,..ed+..kEr,r*k....L(!:1.t.ks*ta...k1ttft]se.wduttL!-\.
;^..Lvt*6u.,a*:{.vt*L*<txw.*...u!,..G2.r.t...i......&:,fi*.;...Le:;.iti.;.;.;i... .4..e,r."*r*,.1.*
p{a,..o.'k-a1.aa"1z*.a"...t:up.r*i..G.s^t*l.s,i.....$.!.,1.e:3.1.€.3...6..,.h..**ll*.

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powyiej 10 OOO zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podaC markq, model i rok produkcji): ...........:.
....J,+-.q's+?.cl.,.+.W....o.1. 

"4f.rnl....h.k.o*flo.x....Je#*:Jp,tS*.=.r*+sra.!,r*\ .ka...............
... u 4t d. t u-c. iC.....r**+7p. l. k e iy. e..,.

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoici powyiej 10 OOO zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na iakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci): .....

1u,t^-



Powyisze o$wiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno3ci.

*.Q,,.u). s**V..e.6^ a t *** * :
(mlejscowo$d, data) (podpis)

I Niewla6ciwe skreilii.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro5linnej i zwierzqcej, w formie

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


