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2 6, 0[. 2021
oswraDczENtE T AJATKOWE

radn€go gminy
dz.

? il.,\o.,ar&. *1. *,"Af.Qk .2/1,.

czEsc A

3. Osoba aklaalajaca oSwiadcz.ni.€ .b@iazana l€5t okt€:ala6 pEzlaaleinoic
poszcz.g6lnych €Lladnik6F Eal4tkoxt'ch, dochod6r r zobopiazai do Dalqttu
odt€bn€go a ral4tku objet€go Eali€iskq ssE6lno6ciq Ejqtkow4.

2. .rereli poszczeg6ln€ lubryki nie znaldula w konkretB]@ przFaau<u
zastosowania, nal62y rpisa6 rie dotyczy".

5. o5{iadcz.nie o atanie rajatkosrE obejruje !6wni€i wiolzytelno6ci

6. ll cze6ci A o6eiadczeDia 2ararte sa infolaacl. jame, wczegcr B za6
inforEacle niejawn. dotyczqce adlesu zani.szkaDia sklaataj4cego
o6{1a&z.nie olaz oiejsc€ po}.oi.ni.a nielucho&oici.

4. o6{iadczenie o stanie Ealat)(ow!@ dotyczy aalqtl<u s klalu iza glanacE

,ta I ni2e) podpisany (d),

(imiona i nazwisko

oraz nazwi.sko rodowe )

urodzony (a) 22. A6.,.fi69
&/.r...
.rola.

;fe, &nfL g#.a/ -/q,4

r....., ..Rac.h.qz,*

?a€.fro/er8l-e toL.,[6*'o'
(miej Ece zatrudnienia, slanowisko lub funkcja) po zapoznanru sie z

przepisami usEapy z aLnia a narca 1990 r. o samorzadzie qninnyn (Dz- U. z

2OL?r. ftoz. 1875), zgodnj.e z art. 24h rej ustawy o6eiadczam, 1e posiadarn

chodzqce u sklad nalzeriskiej wsp6lnosci majatlowej lub stanowi4ce n6j
majatek odlebny:

1. Oacba skla&jqca o6Fiadcz.rie obopiazana jest do zgodnego z prarda,
sta.ann.go i zupelnego w!.!,elnj.enia kandel z ru.b!yk.
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- Srodki pleniezne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieniezne zqronadzone h HalDCie obcqt . AL.

-papip,y nie...dafu.crzAtd

ta.Q.a.tL.zf.
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d*+V

rt.

1. Don o po,jerzch"r, .8*f . tnl
- f f

ty'.Li f :dw y: .ail(ASAOSC...

rodzaj zabudowy:

doch6d w wysokos.i:

... m':, o wartoSci

2. Mieszkanie o powierzchni:

rYtu] Prawny:

3. Gogpodarsrrro rolne:

n'), o wartoict ,, A.lC

!odzar sospoda::st* ,. .?.Qkc-...

7oo..ooa.

Or€,f he dlataoi'
. s)at r,a ottpitAForcTz<.i&

WilfZ)f;tr. z;;fJ ttc ciiczat,oo

Eytul prawnY:

z tego tytulu osiaqnalem { e } an) , roku ubiegt}m przych6d i

v aae dd. . .?Q, p w ar- do.et{/. .4.0 ue g
powrerzanria, . .4./Z d-4"V



III.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzj.alen qminnych o66b prawnych

lub przedsiebiorc6li, w kt6rych uczestn.icza, lakie osoby - nalezy podac
liczbe i emilenla udz i a l6ii:

udziaiy te slanowi4 pakiet kiekszy niz 10? udzial6w w sp6lce:

na

dr*v

.1/c.df7f.

.2/C .(4/?A

nie- do.4"u

.aiG..d.ak/ay

4.(.e

2. Posiadan udzialy !r innych sp6ikach handlowych nale2ypodac liczbe i
erniLenta udzial6n

IV

1, Posiadam akcje u, sp6]kach handlowych z ud!ialem qminnych os6b pralrnych
Iub przedsiebiorc6w, !i kt6rych uczestnicza takie osoby - nalezy Podad Iiczbe
i einitenta akcji:

akcje te slanowia pakiet !.,iekszy .i2 10t akcji , sp6lce:



2. Posiadan akcje w innych sp6]kach ha.dLonych

emilenra akcj i :

na lezy poda6 liczbe i

..n1c

4(e.

Nabylem(am) (nabyi m6l nalzonek, z wylaczeniem mienia przynaletnego do jego
najatkD odrebnego) od skarbu Panstra, innej pansLworej osoby prasnej.
iednostek sanorzadu !ery!orialneqo. ich zwiazk6N lub od konunalnej osoby
prawnej lub zwiazku netropoliLalnego nastepujace mienie, kt6re podlegato
zbyciu w drodze przetargu -nalezy godaa opis nienia i date nabycia, od

4v

VI

1. Prowadze dzialalnos6 gospodarcza (nale:y poda6 forme prawnai przedrnioc

dzialalnosci):

.arl<-.do.qrT
- wsp6lnie z innymi o6obami n.r.e..da**7

..niz.ao47aV.

i doch6d w wysoko6ci:





2. Zatzadza dzialalnoscia qospodarcza lub j esten przedEtawicielem
pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (.alezypoda6 forme prakna i przedniot
dzialalnoSci )

a('c..
- osobiscie . . .(l o%"v

VII.

- wsp6Lnie " ;r-y ; o"o'^ i .-4i2 "a4ry

jeslen czlonkien zarzadu (od kieavl .,/l.lC

..nic

.7. tQO z{ drZ-y'a tadneyo

- jestem czlonkien rady nadzorczej (od kledy) :

z tego tytulu osiagnalem (elam) { roku ubiegl)'n doch6dw uysokosci:

VIII.

jesten czlonliem komisti rewlzyjnej (od kiedy): ,liC^ dS*62

Inne dochody osiagane
zarobkowej lub zajee, z

zatrudnienia lub
kroL uzyskiwanych

innej dziatalnoSci
z ka2dego tytulu:

4*v



IX

Sktadniki mienia ruchonego o wartosci ponyZej 10.000 ztotych (mechanicznych
przypadku pojazd6n mechanicznych nalezy poda6 marke, nod€l i rok produkcji):

ciSTatL .nQnV zelor../.€J0,f..../.,f.qaa.d

x

Zobowiazania pjenie2ne o warr.'Sci pokyzej 10.000 2totych, !r tym zaciaqnlete
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzlelone (wobec kogo,
w z!.riazku z jakim zdarzeniem, ilt jakiej dysokosci ):

. ,)/e .. ."bq"y



Potry2sze o6lriadczen.ie sxladah Swiadony (a) , i2 na podstawie art.

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie niepraedy lub zatajenie praudy grozi kar.a
pozbawienia irolnoSci,

?'i*oul*..at;.dLr',
Cd04 COa4

(nrej scowoS6, daLa ) (podpis)


