
oSwnDczENtE rArATKowE
ndnego gminy

?.ezazetz--.- u* &AH./€t
ft*Fdcl

Uwage:

l.O.ob. .fhd{ttc. o.trt d@ob
uvypef*CIe 16l z rubryt.

zngo&ago z p.arrl+ ldatan tago I zfahago

2.Jdat poeczrg6tr rubrytl nb at |&{f w tont *ryn FttD*r effi*} t*, r,Da.6-nbffi.
3.O!ob. !Hd{fc. oiltunb otorEn d ohta$ Fzytl.laoac p@e6frry.rr

.hdnll6u m#owych, docfiodou i zoDoUi*erf do rr.hlfu odrlOnogp I nthonl ot|6go
mraOll wlpd*roCch m{q0forf .

4.OCrlrrlonlo o.t nb rndGolrym Ootyozy mfipor r krqu I z. gr.nht.
S.Offidczcnh o:tmic mfifwym oDfrufr rfu# uhrzytalno6cl phnl1Ar.
6.W czaacl A offirrcz.nh z.u.rt! rl hrorfr.d. I.um, w c#d B zS lilorm.* nLliln

dotyczrtca ..tEu zentcs*alb !ftrd.iQc.go ffioh qa mltc. pobc.ntr
nl€ruchomoael.

czqse A

Ja, ni2ej podpisany(a ), ... /.ea*7k.... A t /.<.
(imiona r nazuisko oraz nazwrsko rodorye)

u rodzo ny( a ),y':/. m z/. z.< az..Z. 2 4. w .Zu/.<zt/aut.e,
...?zzz/.^24..?ed.q.tdz/i&r.V'..,*..?az:za.aa

(mlejsce zatrudnlenia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym
(Dz. U. z 20L7 r. poz. 1875), zgodnie z aft.Z4h tej ustawy oiwiadczam, 2e posiadam
wchodzqce w sklad mat2eiskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek
odrebny:

l.

Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ......./.6i*7e..2
,rzqrleaae/rl....ov.a,pa)h.ea,+i.rzrqQlZa
- 6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej ...i2/€,.
-papiery wa rtoiciowe.,. .. r.z a...d/.<t. /. 4< na kw olq.. a u:..r/. <, 4. r/



1.Dom o powierzchni: .. /.28.......m2, o warto5ci : .. uZ a. /a.../ d. /.q t. 1. / r -......
tytul prawny: .//.C.ar-ayna,./r,u.k)2at2ar.1,.-t./.<z.azLaaZ..a.y'.gdazz..:............

2.Mieszkanie o powiezchni: .2.(......m2, o warto5ci: .l;ka/a..ZQQ/.Va...<2...........'
tytulprawny:.at/ztazaaat.,.ma/.zezaZ'a.azapta*zaaZ.tna7q/la**a

2
!1,

o wartoSci
powieachnia : ... 5-€€Zzz

'kr'a
rodzaj zab ..aA.cttd....ts. ./"a2/./J, s;rzz/.s2...
tytul praw e/.cq<i/.*x lttazzad2t. r. til /d ea. <z al a..ald. 4-. Z a a

4.l.dzta/krz..zzrZz</ttd+laa<2.,/.<ara.rza'
powienchniat</ztaz/kaz,':.3..,6ana, .ay'z<rd.;.tf.Qza

Z
udowy:
ny: ?3.

z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
.,zZ<a z'Z ),*V, o'/21,, zzel,az/,<:t?z iz.Bre<'t xureize,at z re,.(u" ?;:<2,/',-,,a<l/ezt z,,*rtr7,t
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tytul prawny: //. d. *vtptZ* lazaa 4.a <2, .*{<*za/za)a2..<za*g;Aa,

ilt.
l.Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

pzedsiQbiorc6w, w K6rych uczestniczE takie osoby - nale2y poda( liczbq i emitenta

u dzi al6w t..... tz. d... <hlvr. z. v..., .

udziaty te stanowiq pakiet wiqKzy ni2 L}o/o udzial6w w spolce: ...{2'/:Z:...a/.4'y'iz<:?.//...

Z tego tytulu osiEgnElem w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: *r.:..'aA/,q-?.12......'

2.Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych - nale2y poda( liczbg i emitenta

udzial6w: ...1ra,..;/cl/.Vr::29t.

Z tego tytulu osiqgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci: ..atzk "sz/a':/V.'z<q.....

tv.

l.Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

pzedsiqbiorc6w, w K6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podaC liczbq i emitenta

a kcj i ; .. . . . . . . .,, . . .. .,.. . ... .,, /;' /. c:.... a/.<; /.q":zgt .

akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 !0o/o akcji w sp6tce: '....'.,(/./:Z:'

Z tego fftulu osiEgnQtem w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: '..2.":.<?;;...{<1.<-:/.4,;<t t...

2.Fosiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nale2y podaC liczbq i emitenta

ak(1i :. t z. e :.. . a;4* /. q.." z E ..

Z tego tytulu osiQgnQtem w roku ubieglym doch6d w wysokoicii../.?/:Z:...e,i/.a:/.7<27,.

7 /',2),/, P
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

,,')
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v.

Nabylem (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku

odrqbnego) od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnei, jednostek samozqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w,komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastgpujqce mienie, K6re podlegato zbyciu w drodze pnetargu - nale2y podat opis

mienia idatg nabycia, od kogo: ........*cz*..d,:;./g'z

vl.
1. Prowadzq dzialalno(i gospodarczq (nale2y podat formq prawnq i pzedmiot

dzialalnoici): .......rt:k...2/a/f..1
- osobi6cie .k....d2i./.Va
- wsp6lnie z innymi osobami ........ zaz k...... ?. e/7,; 24l....

Z tego q/tulu osiqgnqlem w roku ubiegtym pzych6d idoch6d w wysokofci: rt^?/ai/7,:zv
2.Zanqdzam dzialalno5ciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dzialalnoSci (nale2y podaC formq prawnq i pze
- oso b i5c ie .... t2. a:.... ltz.{ z./. 1................

dmiot dzialalnoSci)

- wsp6lnie z innymi osobami ....rerk.../<zQ.<
Z tego fftulu osiEgnQlem w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .rt"<2:..</a-.r/Vcz/t.........

vlt.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedz
- jestem czlonkiem zaftqdu (od kiedy)

iba sp6tki)

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...e22-t....alz/q,:27
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: z.z" k*<1.;/a<,;r7.

vll!.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoJci zarobkowej lub zajgd,

z podaniem kwot uzyskiwanych z ka2dego tytul.............
y'.o.Eaza.q/rztarzaw4a?y'.-..135df ,.?.y'a/.za.al,rr=-e..42 a€.22,
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lx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazd6w

mechanicznych nalei podai markg, model i rok produkcji): ;^zana:Aelt/..oe**l*o*t7
/e/.tauaqzrz..?.ataa./.:.?.o/.2.r.,.*t/aaz.<ze2,. ,"a<z/z.c:.,,:z,rs

x.
/,r?art.<...rnat

Zobowiqzania pieniq2ne o wartoici powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i

po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdaaen iem, w jakiej wysoko5ci) : ...,..... t;z d1... ar'a.;

czqsc B

Informacja nieiawna

(Arl, 24 j usl. 6 uslawy z dnia I marca 1990 n o samorzqdzie gminnym)

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 S I Kodeksu
karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

7,flr<rzza/ya.s,tA,,r',2..?,,?,?,,A/,&
(mlelscov{o#, data)

?ezz^7 *,,.€. r.7. rr1.....,
(podpis)


