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oSWIADCZENIE MAJATKoWE

Z:lhczniki do roeor4dzEnia ftczcsa Rady N4inislrdw
z dnia 26 lulego 2001 r.

Zalaszrik nr l:)

4iz

radnegogminv.?Ar.u.r:rl-,.^od.r,..Q-1,./.g*.

(miejs.owoia)

t waSa:
1. Osoba skladaiQca ogwiad@enie obowiazana jest do zgodnego z prawd+ starannego izupelnego wypelnienia

kaldei z rubryk.
2. Jeieli post.reg6lne rubryki nle znajdula w konkretnym przypadku zastosowanla, nal€ry w sad,.nle dotwrv".
3. Osoba skladajQca oiwiadczenie obowiqzana iest okreilid przynaleinotd poszczeg6lnych skladnik6w

majatkowych, dodrod6w i zobowiqzad do malqtku odrqbnego i maiqtku objqtego maliefiskE r,vsp6lno6ciq
maiatkowq,

4. Oiwladc:enle o stanle malatkowym dotycy maiAtku w kraiu i ra granicq.
5. Oawiadczenie o stanie maietkowym obejmuje rowniei wierzytelnoJci pieniqtn€.
5. W czQgti A o{wla&zenia zawarte sQ informacje iawng w czq(d B zai inlormacie nlejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladaiQceso oiwiadeenie oraz miejsca poloienia nieruchomo3ci.

czESC A
Ja, niiej podpisany(7), *pr /y cA/
urodzonylfi o ,.....1.L.,.....l:.Y".T?_ff_

oraz narwisko rodowe)

14 'P'yr:- ffi : . ..#/.h:: ;;P--ftu*^ze
lmiejsce zatrudnienia, stanowisko l!b

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U. z 2077 t.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tei ustawy oiwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad mat2eriskiej
wsp6lnogci majqtkowej lub stanowiQce m6j majEtek odrqbny:

t.
Zasoby pieniqine:

- Srodki pieniqine rgromadzone w walucie polskiej: ...... ,/-. OCO 4

- !rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery warto3ci owe: ..... r*.L:L.(.

... na kwotg: , l.

7e znianq wpmwadzonq p.zez $ I pkt I roz.6rrz4dzenia Pre7es.1 Rady Minislr6w z drJa}l czer*calll7 r. znrieniojqcego ro4x)r/4-
dzcnic w sprawie okreSlelia wzor6w tbrmularzy o3wiadczci majqtkowych radncgo griuy, w6jt{, astgpcy w6jhr sckrctapa gminy,
skorbrtika gminy. kier<rmrika jedmstki organizacyjnej gminy. osoby ar4bajqcel i czlonka organu z.arz4dz-aj4cego gminnq osobq
prawtq oru osotry wydajqcej decyzje administracyjne w imicniu wojxt $rz. V. poz. 1298). kt6rc wev-lo w 2ycie z dniern I lipca
2Ol7 r.

l)

* ......2.?-.*.e1..€.*.............
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2.

4.

l.
1. Posiadam udzlaly w sp6lkach handlowych z udzialem gminn ych os6b prawnych lub przedslgbiorc6w,

tenta udzial6w:

oa O.t

w kt6rych uczestniczE taki eiy podai liczbq i emi
................/.."1r1..c..........

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w spolce:
".;?;./,a:2...

Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: ..,?.23,€..

2. ly tn h spolkach handlowych - nale2y podad liczbq i emitenta udzi

z tego q^ulu osiEgnElem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci e

tv.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

osoby - nale2y podad liczbq i emitenta akc.ii:

LLL.lc.

akcie te stanowia pakiet wiekszy nii 10% akc.ii w sp6lce: ..,22,./..(.........

z tego tytulu osiEgnElem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci:

,. ;;il; ;;;;'; ;;ry"h ;ili.Ji;*Jil;: ;;i;;;il; ffi; i;mitenta akcji : /. k*. !..(..

#
@?

w h6rvch uczestnicza .takie

""""""""frP"c'-t- d'df

r L

.r..2(.1J.e..... L

z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w J/l/sokolci:,4.21-.(......

.

3. Gospodarstwo rolne:

o warto(ci:
rodzajzabudowy:

tytul prawny:

oe

4 e € /za-

/ ieo?i
'/
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V.
Nabylem(am) (nabyt m6j mat2onek, z wyfqczeniem mienia pzynaleinego do jego ma.ietku odrebneBo)

od Skarbu Padstwa, innej pafistwowej osoby prawne.j, jednostek samorzqdu teMorialnego, ich

zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastqpujqce rlienie, ktorg pgdlegalo

::::: : :::::::::::::::- ::::: ::-::::: :::::: r :::: i1*'?' 
* r-:11' (' l *i/v \ir

vt.
1. Prowadzq dzialalnqJa 80s (naleiy podat forme prawnA i przedmiot dzialalno6ci):

/4t
- osoblici e,,..... y/. Zal

- wsp6lnie z innymi osohnmi ...7fuL.€....

2. Zaaqdzam dzialalnoicia gospodarczq lub jestem przedstawi
(nale2y podae formq prawnq i przedmiot dzialaln oicil: fi,?.!.

clelsm
Z tego t)/tulu osiagnqtem(qtam) w roku ubieglym pnych6d i doch6d w wysokoSci: ,4.2L.C....

......,.,....,..,......r'.... ..-..t.-^l-
..4?.!.k.rk/
ziaatir(osVoeloommnikiem ta

...uk.fut*t.....

.........G......Y........

kiej d

# ff:- osobi lci e...,.7. 1.14. L.,..,

-wsp6lnie z innymi osobami ....14L{.(.......
#/%::::::i::::

Z tego Mutu osiEgnq'lem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci ,rt,&ff,,

v t.

lnne dochody osiqgane
kwot uzyskiwanych z kai

lno(ci zarobkgweil
....2..6..

3...
o o

u tem

Po2.2020

v .

,,/L4 e

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

lub z
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoici p

naleiy podac mrrkq, moc,)l i tok ptodukq
..,..,,.,,,.,....,,...a.,.*..ri:. i1....t...r..,.............

i):
000
k.

p ku nicznycha

x.
Zobowiqzania pienieine o wartoici powytej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zgstaty u
...................../aZ:l,L C......... O/".12.d

dzi wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysoko6ci): ..,,,.

Po2.2020

(
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(zEtt

Informacja niejawna

(Art, 24 j ust. 6 ustah)y z dniu I morcs 1990 n o samorzqdzie gminnym)

Powyisze oiwiadczenie skladam iwiadomy(a), ii na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno!ci.

Zaru r* .r/ ?r. ?.(,,. 6. n ,r*/
(maejs.o$c(, data)

4

(podpis) (


