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urodzony(a) ... 41.,A.h^.(lS2 A
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) c@**
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(miejsce zatnrdnieniq stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym @2. U'

,ZOn ,.poz.t87i), ;godni" z art.24h tej ustar*y oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad

mazenskiil wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

I.
Zasoby pienigzne
- Srodki pienig2ne zglomadzone w walucie po

- Srodki pienig2ne zgroma&one w walucie obcej: '... lY.!.rl-....P.Ofq c>rt

- paptery

na kwotg: ...1!.1.r:..D.qiY.p.
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Uwaga:
1. Osoba skladajqca oSwiadszenie obowilzana jest do zgodnego z prawd4, strrannego

i zupelnego wypetnienia l<fi.dei z rubryk
2. Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naldy

wpisad 5b398s2.1.
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowi4zana jest okre6lid przynale2nofd poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi4zaf do majltku odrgbnego i majltku
objgtego malief skq wsp6lno6ci4 majqtkowq.

4. Oswiadc-zenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic4'

5. o6wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienigine.

6. W czgsci A ojwiadczenia zawarte sq informacje jlwne' w czqSci B za5 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajlcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia

nieruchomo6ci.



II.
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............ h2, o wartosci Lt:0 0O\)l. Dom o powierzchni: .'
tytul prawnY: ...... :.'.:r.

2. Mieszkanie o powierzchni :0a9. .. m2, o wartoSci: ....W*......d{.\
tyrul prawny: ..........Ue......dA
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3. Gospodarstwo rolne:

hu-iz powierzchnia: ** e\U:trodzaj gospodarstwa: ....4fuS...

o wartoSci: .. ......nra......@
rodzaj zabudowy: .....tuie........
tytul prawny n*ia......d
Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysok oSci: !Ll{,... cln\*A

o wartoSci: .............4 (. ,l( o

tytul prawny: ......

ilI.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z u&ialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, uczestniczq takie osoby - nale2y podaC liczbg i emitenta udzial6w:
M10....

Z tego t5rtulu osi4grr4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ...4'A(. dp

2. Posiadam
.......eue...

u&ialv
...et1

w innych sp6lkach handlowych - nalezy podae liczbg i emitenta u&ial6w: ......

w{..............-....

Z tego gtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok olci: .ltll!^.....fut.'t

IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem grninnych os6b prawnych lub

ebiorcow w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podad liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz10% akcji w spolce: .'.(.(c.......

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ...1M....*dX*.t..

Z tego tyutu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .Lie....

u&ialy te stanowi4 pakiet wi Ekszy ruz l0% udzial6w w spblce: ..ttiQ.
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek z wylqczmiem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej parlstwowej osoby prawnej, jednostek samorz{du

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiSzku metropolitalnego

nastgpujece mienie, kt6re podfegalo zbyciu w drodze pP,etargu - nalety podac opis mienia i da4
nabycia, od kogo: .....Anr.,....49.!4W.'........"........

vI.
ProwadzQ &ialalnoii (nalezy podad fomrg prawn4 i przedmiot dzialalno&:i)

l//2..... [1

- osobiScie .............t,Iet€...........

......... tui e........ do.la.

Z tego tytutu osi4gnq.lem(9tam) w roku ubieglym przych6d i doch6d

2. ZarzSAzan dzialalno5ci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicie
w wysoko$ci: U.lg.. fr,Q\Atst
lem pehromocnikiem takiej

dzialalno6ci (nalezY Podad formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci)

- wsp6lnie z inn)T ni osobami .........4re.....dd"1

z ;;;,)",h ;;hs,4l;(r6;."k,, ;;;lvil;i;6d w wvsokosci <.

VII.
iV-rpO**n mafowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...U*........ da\k'U

- jestem cdonkiem zarz4du (od kiedy) : ......Arie........do]

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

Z tego tynrlu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

VIII.
Inns d6s[6dy osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej &ialalnofci zarobkowej lub zaj{,
Z
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- wsp6lnie z innymi osobami

- osobiScie ... ArIe.....0O\ g4y.

jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

kwot z ka4ego tytulu:

ki



rx.
Skladniki mienia ruchomego o warto$ci

mechanicztvch nalezv poda4laarkg, model i
... f..0e.n....i 0eL.1... im&:...(/..1e.0.4. !.u.

....V.oL(+.V.tgEt'J......:*1.S.4Sr.....in40..1..;...t). .({-r.r.k*.>!:.

?€((,.il(cY
'8A1........:..:....

powyzej 10 000 dotych (w pr4ryadku pojazd6w
rok

t.?r.A . 2.qk.........................

IL
Zabovaqzmia pienig2ne o warto6ci Wwyroi l0 000 dotych, w tym zaci4gnigte kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiQzku z jakim zdaonniem, w jakiej

)
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Powy2sze o5wiadczenie skladam 6wiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ I Kodeksu karaego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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