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105- dl,. oSwrADCzENrE MAJATKOWE

{ar 'cchnia
jednostki

organ gmrny,

/Q,.0!.&?.1/.......
(miejscowoSi) (dnia)

cz4sc A

la, nizej podpisany(a), .?.a?.a.h. %ffi'"/k4d

(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) Z fi.fudrV..Z 9. 6. 3 *..<y'o.U2Q... ?.*.b.ezr.ht-.a...

9*r, *oy . Q.c.4-.e.et*.,42*,*y ... !2...7AT.2?#.

(

dyz.raLr:t<........
miejsce zatrudnien ia, stanowisko lub funkcja)

lrut.....e/0<f5/

po zapomaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej

przez osoby pehi4ce fimkcje publicme (Dz. U. z20l7r. poz. 1393) omz utawy z dnia 8 marca 1990r. o samor24dzie

gminnym (Dz. U. z 201h. poz. 1875), zgodfie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad

matzeriskiej wspdlno6ci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny

I. Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ......

Srodki pienig2ne zglomadzone w walucie obcej: ...... za/?....

papiery wartoSci owe: ...... rzZt L ...drq...y.

na kwotg: ....<n"U....o. /.e,$ c. yt

UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqz najest do zgodnego z prawd4 starannego i zupehego wypelnienia

kazdej z rubryk.
2. leaeli Wszr'zeg6lne rubryki nie zrajduj4 w konketrym prrypadku zastosowani4 nalery wpisad ,,ItC_dS&4".
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zana jest olaeslid pr2ynaleznosd poszczeg6lnych skladnik6w

majqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do maj4tku odr9bnego i maj4tku objgtego malzefrsk4 wsp6lnosciq
majqtkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kaju i za graric1.
5. O$wiadczenie maj4tkowe obejmuje r6\r,nie2 wierzytelnosci pienig2ne.

6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg6ci B za3 informacje niejawne dotycz4ce adresu
zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci

1



II.
Dom o powierzcbni:'la t .. A.(a.lt7 ...m2, o wartoicil. .....<??21..

tynrl prawny: .......2X {-t.. .Q/atqc

2. Mieszkanieo w*i*d*t;l?.;;fr - 
.mz,owartoici:!y1r?;.3;*

tvrilortwny: n)./tr,P.rz!.?..:zttlzc...Zz.q?/.e:21s&2../-/.*zrnA{.*c,er.zmz.i....a?Q/.Zd(Q/a
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodar ltv,ta:. /?/#.. aolf.14
o wNto(ci: 1244... do.4/c// ............ rod.aj

tynrlprawny:...224...?.[a(Ya/11. ..............

Z tego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: A/1. ({Oi/ft7/

4. Inne nieruchomo5ci

powienchnia:,/frru.! . :h.cta4nk.lyc.rlaz)
o wartosci: ...42.,.e8.e/..1:.

tytulprawny:.......t/tpa/.4.r./iZ?.?:X.l.rz.ne./mz*.&,R
/

tI
Posiadam u&ialy w spolkach handlowych - nalezT podai liczbg i emitenta udzial6w:

...........(n4..
udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udziat6w w sp6lce

Z tego tyulu osi4gn4lem(glam) w roku ubie

. ek2&r'e/.
gtym doch6d w wysokoSci azu . :. 4/?./f y.........

IV.

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ruz l0% akcji w spolce:..<&l?....

Z tego tytulu osi4gn4lem/glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko Sci: .rr.Uz.'.2./2r.?/c27. . . .......

v.
Nabylem/am (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastgpuj4ce

mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargt - nale|y podai opis mienia i datg nabycia, od

T.........

1

Mariu.sz 'Lnu:

1

................., powienctnia: ..7.k?.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2y podai Iiczbg i emitenta akcii: r?ztt. -'d<Z'lf1/.....

Wa



vI.
l. Prowadzg dzialalno6d gospodarcz42 (nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno(ci): .... . ..........

az/-(....

2.

&ialalnoici (nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci):

osobiScie (,€... edf*E
em takiej

wsp6lnie z innymi osobami .... -rz+Ce.... e. fuQc

Z tego tytulu osiqgrr4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ...4a//....d4*{7

VIL
I . W spolkach handlowych (nazw4 sie&iba s$Aki): ... .. t??.{.2...

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy):....t/422....

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy):..tzzz-(....

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) zkz . e.le.&/C/r/

Z tego tynrlu osiegnelem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSni: -ttt t*...e/.e,ry'd7.--.....

2. W sp6ldzielnirr:h: ...,e211.... Ab./7

- jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): .... z744,t

jestem czlonliem rady nadzorczejL3l 1od ki"dy;, . .ra4-L?..

- jestern czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedv): '.. ZZzZ "'' '

Z tego tltutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ',e1z"?" 'e.raQ.ry

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno56 gospodarcz4: . . i:ZlZ ' '

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy) : .... rz:zz.f.' :' .4e. n7z<2t'

- jestem czlonkiem rady na&orczej (od kiedy): ."a?.(./......@*y
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

doch6d w wysoko(ci: ..tzdz..' ,".dfc7Z tego t1tufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym

, chnic,

3

osobiScie ........... (?!Q.....

Z



vr[.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej htb zaj9t, z

podaniem kwot uzyskiwanych z ku2dego tytutu:. . .... .. . ...

51 ?/z4.ka.a./<?-aq

-2/ d€.etzmh..
anzac..?ve/.re!2.,td<p.

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleQ podat markg, model i rok produkcji):

4...S/?O/?I.ttG.€..1??.dr...=...try.aT*e.:w2...'.,rzraZkzk*a.......

,l2..e.er:r.*..,Lt

x.
ZobowiEzada pieniE2ne o wartodci polvyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gniEte kredyty i poayczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo

w jakiej wysoko5c il: . .. .. . . . . . z?i(l - . ... -A/l:. dV cz t/.
'-/

, w zwiqzku zjakim zdarzeniem,

Nlortt's

4

JT

htltu



Poryzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

'7a. ap. .tz, o-Q. . /..a. /. / 
"...

(miejscowoSi, data)

t NiewlaJciwe skrcslic.
2 Nie dotycry dzialalnosci wltworczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro$linnej i zwierzgcej, w formie

i zakesie gospodarstwa rodzinn€go.
I Nie dotycry rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych

6,lt

)

la !,,chnis

MrU*fr*.*€/,4...
/ lpodpis)


