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Uwaga:
1, Osoba skladaiqca oiwiadczenle obowiQzana iest do zgodnego z prawdE, starann€go I zupelnego wypelnlenia

kaidej r rubryk.
2. Jeieli poszc2eg6lne rubryki nie znaidujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad,,nie dotwzy''.
3. Osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreili€ przynaleino36 poszczeg6lnych skladnik6w

mai4tkowydr, dochod6w i zobowiq:ad do majqtku odrqbnego i majQtku objeteto maliefskq wsp6lnokiq
maiatkowa,

4. Oiwiadczenie maiqtkowe doty€zy maiqtku w kraiu a za granicq.

5. OSwiadczenie maiQtkowe obejmuie r6wnieiwierzytelnoici pienieine.
6. W Ezqlci A oiwiadczenia zawarte s4 informacje iawne, w czescl B za6 informacie niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqceto olwiadczenie oraz miel5ca poloienia nieru{fiomoici.

czESC A

Ja, niiej podpisany(a), ........

urodzony(a)
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- (lmbne I oazwisko oraz nazwisko rodov/r)
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zatrudnienla, stanowsko lub f unkcia)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno(ci
gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcie publiczne (Oz. U. z 2077 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samozEdzie gminnym lDz.U,z 2077 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

o5wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad maliedskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j
majqtek odrqbny:

l.
Zasoby pienieine:

- Srodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: 5 \ i Aa

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: .,.......r,h.*....... ..1^,\

- papiery wartoSciowe

na kwotq: ..

Ze anianq wprowadzon4 przaz $ I pkt 2 rozfrorz4dzenia, o kt6rym nrorva w odnoiniku 2
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ll. ') i^ r

1. Dom o powierzctrni: .L.?.YL............. m2, o wartoici:
2. Mieszkanie o powierzchni:Y[r.€..rlr\,r{, o warto(ci:
3. Gospodarstwo rolne: ' lr ,

rodzaj gospodarstwa' .............V.l*.u. .rAnlq-k+
o wartoSci: .................:.......... -.....-..................--.'.......)..

.f,tytut prawny: h.xJrur"llz.r., u Wb ;;
.... tytul prawny; .... .trlt"q5l-L;,, u<-r *-lk -\i
., powierzchnia: .

rodza.j zabu
tytul prawny: ...........
Z tego Mulu osiQgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci

4. lnne nieruchomo(ci: t- 
ffi,"".i,'.:':::-''.1 . r:\r.--1"[.*- 3,13

5.rl:: .Jqi L(

d.1/.

o wartoSci: ..

tytul prawny: ........1,2t'v3.1..Uf,rf Ja^L.........t, T" krt u.*.

.

::::il
am udziaty w sp6lkach handlowych - nale2y p

.i4k.....

udziaiy te stanowiq pakiet wiqkszy nii L0% udzial6w w spolce

itenta udzial6w:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wlnokosci: ....,-....

lv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleiy. podai liczbe i

.........12..\+ c........ U!.x?.
a kcji

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcji w sp6lce

Z tego tt^u'lu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: .....::I

v.
Nabyfem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylAczeniem mienia przynalelnego do jego majEtku odrqbnego)
od Skarbu Padstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podai opis mienia i datq nabycia, od k

...\a,)l(-... L

vl.
1. Prowadzq dzialalno(i gospodarczq2 (nale2y p.oda( formq pr4wnq i przedmiot dziatalnoici): .
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- osobi6cie ....

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnEtem(e'lam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: .................................

2. Zarzqdzam dzlalalnoSciq gospodarczE lubjestem przedstawicielem, pelnomoqrikiem takiej dzialaln06

T::T::::::::::::::1t:::::::llltlilll:tl h-L e3LI 
.

ct

- osobi(cie

vrr' 
siedzibasp6li): ir.ki*J .U-r-i** !6.LLb.l.'norl1, w sp6lkach hanCowvch (nazwa, siedziba,sn6tf). .l*+tl.t A .v..).\..r'"L\.....k:Y.kn l/.k-rlrr1

.........................-).,f.-...L..... tl-..o.-.. o. .yr*..t .u,i(.. , .. ..1.................................

-jestem czlonkielh zarzqdu (od kiedy): ................1A+-{........rzt*.i*".t ..:f

-;;;i;; ;;i",i"i;;;;;;;;;;;;;;";6; il;;yi, Il)/RJ.--.Uilfi** iLi.:i.r* ur,{,r+'{-,
..,..,...(.,..,.....t(e.t:.i.sl"r..z*.........t2. 1....,.1.**.#*......,.1<.4J.?..d ..............:.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ... .. ....LM..i......... a*.!-t1.*"f

;,* ffi ;;,*;;iliffi ffi ;;i;,ry; l*r.jl ; ;;;;;;;, .,.. itL. (. i;.f-,.i] J.. {..,.
2. W sp6fdzielniach l^; ,4, L

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczejr (od kiedy)

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

z tego q utu osiEgnqlem{qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci

3. W fundacJach prowadzqcych dzialalnoSt gospoda

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

::ffi* d.,LtL

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..........---................
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Z tego q ulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofti

v .

Inne dochody osiqgane z q ulu zatr
ttdulu:.
I pe*q

kvyot .uzy5kiwanych z kaidego11*if*;mfl: :frnY"I1:ffi ffi1,,6' # &:,S:,:,r::L:

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici powy2€j 10 OO0

kcji): ...A!-M.o ..Crz
przypadku

lx;.
.i.t/rk rh-

zlotych (w

uho,l......
.hek\.

pgazd6w mechanipznych
D. L.......LIA*kJtt h,\....
.Lh).,2.i..r.2 i.\rl r-o"'.sl.....

nale

x,
Zobowiqzania pieniQine o wartoici powyiej 10 Om zlotych, w tym zaciagniQte kredyty i poiyczki oraz
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Y Infornracja niejawna

(Art- 24 j ust. 6 uslat)y z dnia I nrurca 1990 r. o :;fit?torzqdzie gminnynt)

powyisze oiwiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 I 1 Kodeksu kamego za podanie nieprawdy

lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

Awt*^ /t{, Okl,lll, hr*,Mv-nL---(
(miejscowoge, data)

I Niewlasciuie skresli6.
2 Nie dotlcy dzialalnosci wytudrcaej w rolnictwie w zakresie prcdukcji roslinnej i zwiezecej, w formie

i zakresie gospodarstvlE rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczyrh sp6ldzielni mieszkaniowych.


