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Uwaga:
l. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq' starannego

i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wpisad !!sdglqsa:.
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynale2noSd poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzai do majqtku odrpbnego i majqtku
objetego malirisk4 wsp6lno5ciq majqtkowq.

4. O5wiadczenie o stanie majQtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicl.
5. Oswiedczenie o stanie majqtkowym obeimuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienigine.

6. W czg6ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zas informacje niejawne

dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polozenia

nieruchomoSci.

CZESC A
J4 nizej podpisany(a), .... z1r40N NA iAL.LZ A5 iA

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) Q.'.. !,Q.,...!.AQ.k....A w..1EA. LO- ItrNNA

PY? C 9,...$.,A 6C p.H!...a.A&A8..A.ei.v.Et...d..t*!fr!-.!.N!e........Pi!!.t.aEN.i....raffiq:/...

(miejsc€ zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si9 z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz' U'
z 2017 r.poz.l875), zgodniezart.24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzace w sklad

matzeriskiej wsp6lnoSci majqtkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej iL

o- papiery wartosciowe: ........A.KQJ.€......P.K.1 R,

...........3.4.0.N./.....

- 6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ......H!E..ki.!.P-!............

na kwotg: ......9 5.9. ?-U..



II.
l.Domopowierzchni: 4 m2, o warto3ci :.r..,..!.59...

AALN .t{1.t',.{.u?i.!4. ':*)
,l 41.

tytul prawny: ... A1!... il.e.i1.
2. Mieszkanie o powierzchni:

t).tul prawn t!!.€-....p.9.!.Igt.
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...N!9...Wi!: CZ

o wartoSci: ..............NI 8....eg.!!.Rl

.d!.F...a9.i./.1?t .. m2, o warto6ci: ....ttt.1.......ix)

powierzchnia: ..r.'t t€ Do7/cz/

rodzaj zabudowy: ...c1f.... T 1 c2.l

tltul prawny: ..........4/.1 g.

Z tego g ufu osi4gn4lem
4. Inne nieruchomoSci:

z

(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: /.Ya{:.-. .N.:.r..(?./...

powierzchnia:r,l.t2:t4*#...N.t.hLO.&tz..hTar.'.:p"il..|Q13.f..i.24a\k..Q..P..#.',€P.2.9!!.N!..!.1.!?:..............

i.pl;.rlii-;;lji.iu.,!i.si..,t.e.ri.ai...i.taii.i..iiiei.a;t..pera,.q.*!ntv7.?#.d;P.t.4./G.ni:.xam..?.5.i
o wartosci: ...t 1 :i2i.l.Z..l*......

rJ^ul prawny: .l).A.i.rt.eil^l/!.1.*L....*2t:*.Hta5,r!o:a9.........................-.lari.eaiciJruti.iiii...c..aiatFl!F-i!:tt!..rytl.t9!1.,5p.al.K:t...Lk.ailagtLt!.N.al.:t!2tdsaaauasi

III.
I . Posiadam

przedsigb
udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

orc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? l0o/o udzial6w w sp6lce: ...N,.d.N.ir.

Z tego tytulu osiegn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: ...Nte..NH.C:,

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - naleLy podai liczbg i emitenta udzial6w: ......

De

IV.
l. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych Iub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji:
r!!8....W-i
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i'/ cz'lZ tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: .t!!€...
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Z tego tynrfu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok olci: ...!!!.€..k|.|ti.r..................

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni? l\yo akcji w sp6lce: ....!:!l€..,2i1!.e?f...............

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok o!;ci:' ....9!-c-..*'.t18-Y.................

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji: ................
............N ! €...w L.Q. L......................

2



v.
Nabytem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odrgbnego) od Skarbu Paristw4 innej palistwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiTku metropolitalnego
nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac opis mienia i datg

nabycia, od kogo: ...........,.*,6...d11

u.
l. Prowadzg dzialalno56 gospodarcz4 (naleLy poda,6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno5ci): ..

te ooftczl

- wsp6lnie z innymi osobami .......i1/.8...&)i.'t Ql.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko{ci: (!rE..Q:li.!.(?.!..

2. Zanqdzam dzialalno6ci4 gospodarcz4 lub jestem przedsta wicielem pelnomocnikiem takiej

dzialatno6ci (nale2y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci) E if czJ

- osobiScie ..... N.L.....W.7.!.c2x

- wsp6lnie z innymi osobami .........d.E...Zrt

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .'.'-c/.i*: /(2'/

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) t€ i{c2i

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): .....*tE...A+!ii.

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) .w.tl!.!.i.

Z tego tylufu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokotci: ......i!!:c

VIII
lnne dochody osiqgane z tltulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub

o- t !1.1 P-....4.t . E fr.)z nodaniem kwot uzvskiwanvch z
......ti."*.9-....2-e!.!2i.a....A.:7.21,. 69.a*.. ;.............p.t 8.t a....&i.aN1aa...

ka2dego tytufu: .J..Y9 !1 1...0... Pil1 i.......P.
9.?Ae.*v.

zaj96,
.:!Lz+
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:efi<owski

jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy): ... N! 8.. kfi !.Q./....
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podad markg, model i rok produkcji):

aL*t{.t.o.eg....G. LF IV LO5 r:L#.il.A2!.
P-F.a.?.i.9.i.....&fr .....2Q.1r*...,.H2P4!+!4

x.
Zobowiqzania pienigZne o warto5ci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyy i po|yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

8.,,N,i.
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wysokoSci): .............
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PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.

.4.i. oL.202t e

(miejscowo6d, dala) (podpis)
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