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oSwrADczENrE MAtATKowE
rv6lta, rastepey wqta, sekretar.a grniny, sbrbnika gminY, ki€rewnika reCnestki ergani'acyjnd Siminy-

€soby:arzqdlaie€ei i €tonka organu rilEad:aj+csettniftntoEobtprawnE oraz osoby wydaiqcej
decyzje administracyine w imieniu w6jta1

.P.pt.sng./,t....
(niejscourola)

, ani, . -2-F..,.?-! :. !. I | 1,.

Uwaga:
1. osoba skladajqca ogwiadeenle obolviqzana iest do zgodnego z prawdq, staranneto lzupelnego wype'lnienia

kaidej z rubryk.
2, Jeieli poszc2eg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym pnyPadku zastosowania, naleiy wpisat ..nie dowczV'.
3, Osoba skladajEca oJwiadcrenie obowiQzana iest okreSlid przynaleinoSf poszczeg6lnych sktadnik6w

rnajqtkolvydr, dochod6w I zobowiq2af do marqtku odrQbnego I maiqtku objeteto matier{skq wsp6lnoki4
majQtkowq,

4. oawiadczenie maiqtkowe dotyczy maiEtku w kraru i za granicq.

5. ogwladczenie malQtkowp obejmuie r6wniet wierzytelnoSci pi€niqine.

6. W (zescl A ogwiadczenia laurarte sq lnformacje Jawne, w ag{cl B za5 informacje nleiawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaiQcego o6wiadczenie oraz mieisca poloienia nierudromoici.

czESCA

Ja, niiej podpisany(a) /QE/VA r€o/ECtA 2d TudcA
(lmlona inarwisko ol?z mlwlsko rodowt)

uroazony(al ...1.i.. P. /958 r ....,..'..........'.....'.. w alHoSvczoil/E

(miejsae zatrudnienla, stanowl,ko lub lunkcia)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalno6ci

gospodarczej przez osoby pelniqce funkcie publiczne (Oz. U. z 2of7 r. poz. 1393) orar ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym (Dz.U.z 2077 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy

o5wladczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2e6skiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiace m6j

majAtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniqine:

- 6rodii pienie2ne zgromadzone w walucie polskiel: ..rylf-..!9t/-*..Y.

- Srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: ..t'.:f.,.p.*:l:!:.(.

.ug,tAp..,H€J*/,..1.....?1.R..c*?€./.!/€,......

- papiery wartosciowe

/</ERO/J/V/K 4€F€zAfU /v/EkrctlOt'l oJ</ t ?tA

'/E oolycay

...........,... na kwote: ..........

7.e anianqwprowadzanq przsz $ | pk.2 rozytrz$zcni4 o ktdrym mowa w odoosniku 2.
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Dom o powierzchni: !.'I.--Qt..1.r..*'.I...... m2, o wanodci:
Mieszkanie o powierzchni : .,?. 1.,........ -;, o'iH.d#,i
Gospodarstwo rolne:

n.,?.p-:.,ti;,di.ff !ri::#Y:,ff ill###.f .

rodzaj gospodarstwa: ME d)7yczY ......, powierzchnia:
o wartoici:,.,........

tytut prawny
Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokoici

4. lnne nieruchomo6ci:
powierzchnia: n le..t*g.a E.

o warloici: P.2?.(*. 2tO Oo)

rodzaj zabudowy;.

68,3 m', 4,s qa,sle Y3m2 /1, 9a2

dcm u 
^uror' N.O.oA, - 2,

It.
Posiadam udziaty w
,tq.E...NilPL.......

/;tgt!sl*2

sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq iemitenta udzial6w:

tv.
Posiadam akcje
(/.€...9..q.{.*(.

w spolkach handlowych - naleZy podai liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% akcji w sp6lce:

Z tego Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wrTsoko(ci: ............

Nabylem(am) (nabyt m6j malionek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrgbnego)
od Skarbu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu teMorialnego, ich
zwiqzk6w, komunalne.j osoby prawnej lub zwiEzku metropolitalnego nastqpujqce mie nie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze pzetargu - naleiy podad opis mienia idatq nabycia, od kogo: .,......,...........
l!. !.€..NITY?*Y................

VI

1. Prowa*e dzialalnoS6 gospodarczq2 (naleiy podai formq prawnq i przedmiot dzialalno6ci)
,/V /E DO'T/CZ/

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: .......................

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:
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- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego Mulu osiEgnQlem(e'lam) w roku ubieglym pnychod i doch6d w wysoko3ci: .....

2. Zarzqdzam dzialalno5ciq gospodarczE lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalno5ci
(naleiy podai forme prawnq i przedmiot dzialalnoici): .......................,..

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego Mulu osiagnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: .....
NtE rx)TYA,

v[.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6{ki) N/E DOt /c2y

-jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....

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

Z tego tytulu osi4gnqlem(qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysoko(ci

2. W spddzielnia
/E DaT/CZ v

-jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kledy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

3. W fundacjach trowadzqcych dzialalnoii gospodarczq
\IE DOI c v

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

ztegoq ulu osiQgnqlem(qtam) wroku ubieglym dochod w wysoko5ci: .........................
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Z tego q ulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci

v t.

lnne dochody osiagane z Mulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajqd z podaniem
kwot uzyskiwanych z kai "tl')"
.. dpd td..d....b r.e /.'h,....2.. ?,Or'O

!....q. zlecedz ;'bu"'o;dd bru 2 I mo

IX
Skladniki mienia ruchomego o warto(ci powy2ej 10 000 ztotych (w prrypadku pojazd6w rnechanicznych
nale2y podaC markq, model
... ax n 4 1.Y2' q.... 9i.! ! 2.9...
...il m:t.a..ti....p. :p/:o- *...

i rok prod
S'i' 20t? ln/t*P.U/) tno

H/U00A fia 20t3 tds/pJc

x.
Zobowiqzania pieniq2ne o wartoici powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniqte kredg i pozyczkl oraz

/4 zt'

I APA/4
f +-/

r'6. ooc z
l-tlna)D l. )p c,h)lD'tc. SA2alOi nllo/D2 2 S/+Nf/llrDEA CA/W ullE /2 &4n't ,.4 /t

no
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Informacja niejawna

(Att. 24 j asr, 6 astabry x, dnia il nrurcu 1990 r. o :;srxorzqdzie gminnynr)

Powyrsze oiwiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnolcj.

furcre<l 26 O+ toler ire,u,a Ta,le&J-
(mlejscowo3a, data) (podpis)

' Niewta6ciu/e skreSlid.

' Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnel i zwierzqcej, w formie
- i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.


