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Uwaga:
l. Oioba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego rypelnienia kaidej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy

wnisa6 "nie dotvczv".
3. Oioba sLtraajqca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynale2no3d poszczeg6lnych

skladnik6w majltkowych, dochod6w i zobowi4zart do majqtku odrgbnego i majQtku

objgtego mal2eriskq wsp6lno6ciq majqtkowq'
4. Oswiadczenie o stanie maj4tkorym dotyczy majqtku w kraju i za granicq'

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienig2ne'

6. W czgfui A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz96ci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia

nieruchomo5ci.

cz4sc A
J4 nizej podpisany(a), ..

g. ,6.IEFA A) eorft7 (ou

urodzony(a) ...1{.'.83....119
(imiona i nazwisko oraz nazrf,isko rodowe) 9,-.t

: :HUr-;g ( e u(2\ .Ei.
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(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gnrinnym (Dz. u.
z Z}li r. poz.l 8?5), zgodnie z ar.'. 24h tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad

malzeriskiej wsp6lno5ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

..........8A.U IVft A^L N

L
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: l( IB }OIVCZ\

- 6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: .....'IY.( !.1. C

.......... na kwotg: ........N.J.E"....)O [\c2q

RADY

OSWIADCZENIE MAJ.{TKOWE

radnego gminy



II.
l.Domopowierzchni:... AUP-......,.........m2, o wartosci: ....2"9.9.:..%.9...*..................'.....'.....

tyul prawny:
2. Mieszkanie o powi erzchni: N.E..F.*.Q?l m2, o wartosci rp- L'

tltul prawny: ........ D.S.CY.
-(./.M.re

rodzai zabudowv: .....tX..l.-Q-...)OS.e.?.x....................
tynrt prawny: ........S.t.8....>-o..r-V.(.2.Y.....................
Z tego tytutu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysotoSci: .Lt[-="]9i.Y.929

o wartosci: ...... Q-,.PPQ..:*.

8,il,"d; .. -. il.9p-0..[-H-t-s.]:.. r..-, F-v

III.
l. Posiadam udzialy

przedsigbiorc6w, w
w sp6lkach handlowych z udzialem grninnych os6b prawnych lub

h uczestnicz4 takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzialdw:
czv

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....t-r..tE..DO.fuC'?S.......

2. Posiadam udzialy w innych-sp6tkach-handlowych - nale2y podad liczbg i emitenta u&ial6w: ......
. .-t .l.l=....)ar.-q.e.?9................

;,;;; ft;i;;"ir".iii".i *,"r." ,ui;;fi ;#il ; ;;;;#;i, ..t. rkt zr (:- D Y.........

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

emitenta akcji:przedsigbiorc6w, w kt6
n

rych uczestnicze takie osoby - nale2y podai liczbg i
. Il=.......'NiY (? Y..........................

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% akcji w spolce rp )o[k.cz9

Z tego tyulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w *ysokodci r..r.t?.....ucn{c.?!....

2. Posiadam akcje w innych s nale2y poda6 liczbg i emitenta akcji: ................

;,;;&;tu ;;6;ili;il ;'"k,, il;dyil;; ; ;;;k;s;i;...$..1 8...
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3. Gosoodarstwo rolne:

';dfi g"rp.J";;;: ...S-r.J.Q..P...91x.9.I:............................, powierzchnia: .!l'lF--")P..I3.e.-z.!."'..
o warto(ci: .........H.f9...}PJ.-Y.(.ek...................

4- Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: .........0{.q.!...fu}-

;;idy;;;;;;;;;;;d;trd;; i'ot;;;i;ro*;;p6r;;' ......$.iP-...)o-iii-i-" ....... .. .....



v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej paflstwowej osoby
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej

przynale2nego do jego maj4tku
prawnej, jednostek samorz4du
lub zwiqzku metropolitalnego

- nalely podai opis mienia i datgzbyciu w drodze przetargu
cznastgpujqce mienie. kt6repod

nabyc ia, od kogo : .....I-{. I !-.--... k.....

vI.
dzia

- osobiscie ..... f.&i./_r

(nale2y podac formg prawn4 i przedmiot dzialalnofti)
!cq-2.o... ?R?.I; (\ ti .s.u..q.L?.........................

- wspolnie z innymi osobami (L )oR.9..?Y
Ppd4H.6.d22.9'tz sht

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko5ci:
2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomo

.)oc.H.dD.;.. 6p,\T
cnikiem takiej tZ "18O t[4d

dzialalnoSci (nale2y oodad forme
[-....xi].i

prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):
9.?.\

- osobiScie ........Lr..tE'......bon{.S

- wsp6lnie z innymi osobami .......il.J.(:--......->d.'k

Z tego tltulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: ..F.[.tF--...]Q*.-c.i:........

VII.
W sp6lkach handlowych (nazw4 siedziba sp6lki) : .... If-.(.F-... )o.i'\(.c:?..k

jestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy) ..........b0--r-!.9.L K

j;.",;;i;;kil;;;il;;;;i;il"dy),..il.F--....)idir.Y.................................................

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...1.{..11=-.... I.

Z tego tltulu osiegn4tem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ..fi1.E....Mi.kC21..........

c

z oodaniem kwot uzvskiwanvch z ka2deeo Mulu: ....

...........E.U.f ..e.:r.vP.t.....:-......2A..;..9:1,!..,.ktt.

..........Di..FJtr.....R*hx.F-Go.. .....9..,.85O.....?*.
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VItr.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgi,



Ix.
Skladniki mienia ruchomego o warto5ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y podad marke. model i rok orodukcii):
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x.
Zobowi4zania pienig2ne o warto6ci powyzej l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyy i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
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Powyzsze o3wiadczenie skladam $wiadomy(a), iz na podstawie art.233 $ I Kodeksu kamego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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