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T.zlacznik r 2j)

/ZOR

t. /
oSwrADczENrE MAJATKowE L{.1,

$r6ita, rastqpey w6ita, 6ekretar.. gminy, skarbnika gmi.y, kic.o'vnika iednostki srganiracyjnsi gminy,
z osoby wydajace,

decyzre administracyjne w imieniu w6jta1

... .\..* K z.g t'1....., ani, . ?,f ,.0.h.,..4 Q-l.l l r.
(mielscowo(.)

Uwaga:
1. osoba skladaiaca oJwiadczenie obowietana jest do zgodnego z prawdq, staranneSo i zupelnego wypelnienia

kaide, z rubryk.
2, Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduiE w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisad nie doty€zv"

3. osoba skladajqca oawiadczenie obowiQzana jest okreilid przynaleinoit poszczeg6lnych skladnik6w
maiqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do majatku odrebnego imajqtku ob.iqtego malie6ska wsp6lno3ciq
maiQtkowE,

4. oawiadcrenie majqtkowe dotyczy majetku w kraju i za granicQ.

5. Oawiadczenie majqtkowe obe,muj€ r6wniei wierzytelno(ci pienieine.
5. w czeici A o(wiadczenia zawarte sa informacie jawne, w czqici g zai informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o3wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoici.

czEse A

ra, niiej podpisany ("J, Ab-.N...f2.9-2K* tt*.LlS?-8.n 5.:(f .........Rp)..1:14tt1?.E. !r!.lz.Kh
(imione i nazwislo oraz nazwisto rodowe)

*...?.&RC.Z,.E ,"{ iurodzony(a) ....*6 .,.Q * :.1!3 81.c,.

t ..:?aDtfrt;i. t) .. c iit.t .li-litt t/-vc't
.P-.qhr.KP-

(miejs.e . atr ud nienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoici
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcie publiczne lDz. \J. z 2077 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U.z2Ot7 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tei ustawy

o3wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad matiedskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowiqce m6j

majEtek odrQbny:

t.

zasoby pienieine: -. t
- (rodki pieniqine zsromadzone w walucie polskiej: WI24/.....2.5..11.'n...:Y..N...........

'rP-UW

ru^4
(w oL"U!...#t

Ze zmiana uprowadzonq przez $ I pkt 2 rozporzqdzenia- o kl6rym mowa lv odnoaniku 2

(

- Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej:
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3

Dom o powierzchn i, n{.?.....Mh:t!..t m', o wartoici: ...............
Mieszkanie o powienctrni, 0{l(.*I4lifA}2, o wartoSci: .......,........

Gospodarstwo rolne: ";.;;;;;;, ttt'I tu)tvy\rr.... .. . ........
;"il;:-rli,:i-' .iLi-\4ni...Y. 1 .

rodzaj zabudowy: .tllk.,rdb.tlf .[4d
tytur irawny; ...tu!.....'X,chtrfu.|........ ........... .......

Z tego q^ulu osiqgnqlem(qla'm) w roku ubieg\m przych6d i doc

tytul prawny: .....
tytul prawny: .....

...., powierzchnia

h6d w wysokosci: Ne... dAW
4. lnne nieruchomoSci

powierzchnia: ...41{2

;;"#;; /4/li l€
il;i; .frl!.(.... ,ti,ul

.

Pos ia d aIn
../?1"(e.

udzialv
frFl'*t

w sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq iemitenta udzial6w:

IV

akcje te staoowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w sp6lce;
.... f r R... !).!t tL.'-.gr l ... .............. ...

Z tego tytulu osr{gnqlSm(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokoi ct: ..114.'.(..... d.\"%-"
Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majAtku odrQbnego)
od Skarbu Paistwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu terytorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujace r4ienie, kt6re podlegalo

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podaa opis mienia i datq nabycia, odkogo:..{V12.......dalrtr*., "

vt.
1. Prowadze dzialalnqSt gospo

{n[e dnw darczq'z (naleiy podat formq prawnq i przedmiot dzialalno5ci): .,

U

Z tego tytulu osiagnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko(ci:
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2. zaftAdzam dzialalnoiciE Bospodarczq lubjestem przedstawicielgm, pelnomocnikiem takiei dzialalnoici
(nateiy podai formq prawnq iprzedmiot dzialalnosci): .Mta-,..fu ,f/41

-;;;;;; ps't aet'44..

- wsp6lnie z innymi osobami ...t11 ..de\lttt/t'

z tego q utu osiAgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d wwysokoSci:.ll,/k......d{.,t] *t

.,;;; ;;il;;;;;"ui",i'i",i *.*,0,"*vm przych6d i doch

v .

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

dzqcych dzialalno5i gospodarczq

_ osobiscie .M) f ..,ln-!:tr*

- ;;;;i;;;; ;;il; ;;;ffi . n,':e' :.dl.[.-,\ft:, ..

.d4v%

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .....r!?,1.9- d"A"*t

il;;;k;;;; 1t{:e. 
'dn

f*, ar\o**
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...t}Ule..... d{rh{ry
- ;;;;; ;,'""k;; ;*, ;;;;;;;;;; i;; i.,"dy)' -1tltr.i, .dr$uur1

z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ...A.<,....d,Q|".tr<*.-7..............

3. W fundacjach pfowa
........... ........ tu.e......

r,la ffi ....................

'''''i ; """"" 'e"$a/.* --jestem czlonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): .O-'(..9.

e

Z tego tytulu osiEgnAlem(Qlam) w roku

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ht)tb .J-h)L&1,\

2.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od

- jestem cztonkiem rady nadzorczej
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v .

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia.lub ipn.ej dzialalno6ci zarobkowej lub zajqt, z podaniem

kwor uzyskiwanych z kaideso tyturu: ...11.8..:A1.4..r{!.&:...P.*N.....?...7-.1.M.kU. ..U.t:!CI..1.r..i..............

...0...P.AA{.E1....N....rl.*i.q.E.tF-....Iyr.16.#K.{.t1......h/...1.tk.(.2.e.N..{.f.......................................

z tego tytutu osiegnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5 cl: ..l1't.1.!,..

x.
Zobowiqzania pieniqine o wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniqte kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jak ich zosta ty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdan eniem, w jakiej wysoko6ci):
..........01tis^ dnl,6*.t

tx.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powy2e.l 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
naleiy podai markq, modet i rok produkcji): ..u.A!.. K'.ly A.Ge.N......P.O1.O.....&.a..A(1. ..tr.QK.. . . .
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lnfornacja 

nieiawna 
- . -,florzqdzie 

gfiiinnynt)

z dnia 8 nrarcu 19911 r' o :;st

\

@tt.24iust'6ustawY

Powy2sze oswiadczenie skladam 5wiadomY(a)' ii na podstawie art' 233 5 L Kodeksu karnego za podanie nieprawdY

i* r'","i""," or*0, grozi kala pozbawienia wolnoici'

rts,,,l' a r2..ko-.. -W!ri I un lt'*
.?.&$,!7,e.h1....t&f.:g.ht4il$'t" I {poapis)

{mieiscowo6a, data)

1 Niewlasciwe skre6lic
2 Nie dotvczv dzialalnosci w!'tworczej w rolnictwie w zakresie produkc'ii ro6linnej i zwiezqcej' w formle

i zakresie gospodarstwa too''nn".,l?i",n, 
mieszkaniowych.

' Nie dotYczY rad nadzorczych sPo


