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Uwaga:
l. Osoba skladajqca oSn'iadczenie oborviqzana jest do zgodnego z prandq. starannego

i zupelnego rv1'pelnienia kaidej z rubrl k.
2. Jcicli poszczegrilnc rubryki nie znajdujq u konkretnl'm przlpadku zastosorvania, nalez\'

r,r' p i s at !!g!g!ygpy_.
-1. osoba sktadaj4ca osrviadczenic obowiqzana jest okre(li6 przl'naleinost poszczeg6lnych

skladnik6n maj4tkorv)ch. dochodrirv i zobowi4zari do maj4tku odrqbnego i maj4tku
objgtcgo mal2erisk4 usp6lno5ciq maj4tkon'4'

4. Osrviadczcnic o stanie majqtkowym dotlczl majqtku rv kraju i za granic4,

5. O(rviadczcnie o stanie majqtkolvym obejmuje r6uniei uicrzytelno5ci picnig2nc.

6. W czgsci A oswiadczenia zalvarte s4 informacje jarrne, rv czgSci B za$ informacje niejaNne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego osrriadczenic oraz miejsca polozcnia

nicruchomoSci.

I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienig2nc zgrotnadzonc w walucie polskicj: ... .k{.€.?..Q...*c?.Y-.

;;.;k;;;;;r;;;;L--;;;J;;;;ffi ;;;i;"'2/-1r-....o-.;-tiii.i-...

.... a.. / €... ?..a.r v.e.e. r.- paprcry wanosclowc

na kwotg ..... /u((.....2.C.7...r C/. y...........

:7

(nlicjscc zillnldDicnia. sturo$isko luh [unkcj )

po zapoznaniu sig z przepisarni ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sanrorzqdzic gminnym (l)2. U.

z 2(ll7 r. poz.ltl75). zgodnie z art. 24h tej r:stawy oSrviadczam.2e posiadam wchodz4ce rv sklad

nral2criskicj wsp6lnoSci majqtkowej lub stanorviqce nl5j majqtck odrqbny:



II.
l.Domopowle

t1.tul prawny: ..AFZ,
2. Mieszkanie o powierzchni: .tl/.€..N.A.C.tf. m2, o wartosci ..4/€ cly

t,.tul prawny: ....* €....?-aA.. C.C

3. Go spodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..ili.€....Mafc Z.Y ............, powierz chnia: (. /8... fui f. C.1.Y.....

o wartoki: ....(!t. ?...a.21.k.Y.

4. Inne nieruchomoSci:
powierzclnia: .3.4.. dee b&a.. r.ts...6.9... s/ei.. 1d.n.q......<J

o"m, ....Y.L rQ..2...........
. H,We./A/La.dn a;.c../

.. m2, o warrosci, e ko..b-....4.F. Q. /{3

o warto5ci : ..*a.A.- 32...&i.3d9..
tytul prawny : . n E t.. lY. ?...f A R/ A //..!'. Y. s.5.fu..k(&a.5 L-

III.
1. posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

........./y.8... C

udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 l0% udzial6w w spc*ce: .....2.(8..?..Q..aY..Cf..{

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko5ci v..

/Y,'F ?..o-
Z tego t).tulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok olci .(./€. .H7.v.Ct.r...

Iv.
1. posiadam akcje w spolkach handlowych z u&ialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w ktorych uczestnicz4 takie osoby - nalezy podai liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ra12 llyo akcji w sp6lce: -
(./.€_....

Z tego t)'tulu osi4gnElem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: /Y/8...tu t/Cr Y

2. posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg iemitenta akcj i

1l/.8..
tyulu osi4gn4lem(

Y
Z tego

/.v.8...
ubiegtym doch6d w wysoko6ci

rodzaj zabudowy : ..lLfc.....Ze. ZtC. !.1(....................
tyul prawny : ......./y/ f.....?.. trrc t. {........................
Z t"go tyutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci: U./.€.-7-.d.y.C/ /

r

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy podai liczbq i emitenta udzial6w: ......

............r. iE...Hr- /,c.e.(.
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v.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku

odrgbnego) od Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

ter),torialnego, ich zwipk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego
nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podad opis mienia i datg

nabycia, od kogo:

,€

VI.
I . Prowadzg dzial")tr;r?:'W#rl,tr: * 1*: ::* : :::*::: :::*?

-osobiscie.......".:f./..€....?P..Ztl€.i.

- wsp6lnie z innymi osobami c.L

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: tt/.€'2'
2.ZNz4dzarn dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem

przedmiot dzialalnoSci)

- osobiScie ..,.Y./ €...k.zY- C t.Y.

sV.Ic? /
takiej

Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici: .//.-/.€.. 2er.--Y(.{.(.

VII. /

Jestem
kiedy): ..................

czlonkiem
,t/. 8.... ?.. Q r.. r.. c{-

zarz4d:o (od

jestem

kiedy):
radyczlonkiem nadzorczej (od

Jestem
kiedy)

czlonkiem
:(.......2 a7.. /. :. C {.

komisji rewlzyJneJ (od
v

Z tego rytulu osi4gnqlem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w wysok oici'. ,{/..€"'

vIII.
lnne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajgi,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkuldego tytulu: ...............

.....RA?..(..€.AQ-
?./..{.a.a....2a ....(...2.?./49...

c.s.da. ..... ?.... 7r...( /* ( /.
raET -
:r*:na

3.i-d...;{el-
:.. i.Q.9. 3.2,9. 7 z lo / r/J

dzialalno5ci (nale2y

- wsp6lnie z innymi osobami ..r.r../.€.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): .

............... ?. i€..... m.zz e{.Y....
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Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleZy podai markg, model i rok produkcji):

L) tdti..... Lffi x... :...? t.
-(,(/

x.
Zobowi4zania pienig2ne o wartosci powyzej l0 000 zlotych. w tym zaci4gnigte kedyy i poiryczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w n+rqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokoSci)

4a.r.f
. sp. .6.:2.... .?.

...:f.(.a lZet_..4.!. ..;a,c.t t-e.tu..
J

*,(.p.e
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powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego

za podanie nieprawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

0.*'th <*.... /.d. #,.Q Q..,
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