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1 Osoba skladajqea oswiadczenie obo$riazana jest do zgodnega z plawda,
staranaego i zupel.nego tqrpel.nienia ka'de) z rubryk ,

2

3

ja w konkretn]'o prz)4)adku
zy,, ,

Osoba ahladajaca 06wiadczenie oborriazana jest okregli6 przynaleino€6
poszczeg6lnych sktadrik6w aaj4tkowych, dochod6w i zobowiqzarl do najq,tku
odrebnego i Dajatku objetego ua}'ieisk4 wsp61no6cj-q uajqttowq.

O6wiadczenie o stanie Daj4tkovrYE dotyczy Dajatku w kraju j. za glanicq.

OSwiadczenie o stanie EajattowyD obejeuje r6wni-e2 wierzytelno5ci
pieaie2ne.

5. W cze6ci A ogwiadczenia zarralte s4 inforDacje jawne, wcze6ci B za6
inf or&acje nie jawne dotyczace adresu zao1egzkania s}ladaj4cego
o5wiadczenj-e olaz Eiejsce poloienia nieruchoeo6ci.

czE66 A

Je2e1i poszczeg6lne rubry
zastoEowania, na].eiy wpis

Ja, ni2ej podplsany (a),

( imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe )

urodzony ( a )
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oSwnoczetre MAJATKoWE

radnego gminy

(miejsce zatrudnienia, sEanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sie zprzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie qrni.,rry (t.j. Dz.U. z 2O22 r., poz. 559, 583) zgodnle z art, 24h tej ustawy o6wiadczam, zeposiadam wchodzace w skiad mat2eriskiej wsp6lnosci majatkowej iub
stanow.iace n6j majatek odrgbny:



I

Zasoby pieniezne:

- Srodki pj.enie2ne zgromadzone w walucle polskiej: nie /dq%

- Srodki pienie2ne zgromadzone n wa]ucj-e obcej: ....n.te

- papiery warto6ciowe: .n,'r.dC

... na kwote:

II.

1. Dom o powierzchni: m2, o wartoScj-: toaqs
....'"fr,sg.de\tytui prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2. o warto6ci:

tytul prawny:

3. cospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .

n'e. do14cu7

,olre powierzchnia: /5a
o warto6ci:

rodzaj zabudowy:

wLqsq'€)tytul prar,rny:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przych6d i

doch6d !r wysokosci t

4. Inne nieruchonosci:

powierzchrria:

50 1/ , 9.t

n[(

o vrartosci:

.nt
t



III.

1. Posiadam udzialy w sp6}kach
lub przeds i ebiorc6w, w kt6ryc
liczbe i emitenta udzial6w:

handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
h uczestnicza, takie osoby - naleZy podae

*q"q

n,e rd\r"/

(

udzialy te stanowia pakiet 
'riekszy nii 1Ot udzia]6w w sp61ce:

nrv do\ru1

Z tego tytulu os iagnalem (elam ) w roku ubieglyrn doch6d wwysoko6ci:

( ddq'\

'n d*"1 /,

Z tego tytulu os.iagnalem (ef an ) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV

1. Posiadarn akcj e w
1ub przedsi ebiorc6w.
i emitenEa akcj i:

r r,rk*l
sp6lkach handlowych z udzialem gninnych os6b prawnych
vr kt6rych uczestnicza takie osoby - nale2y podae liczbe

n,'r".lCqr7

akcje te stanowia pakiet wigkszy niz 1Ot akcji w sp6ice:

Z tego tytulu osj-qgnqlem (91am) w roku ubieglym

tytul pralvny:

.ru(

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - na.Le2y poda6 ticzbq i
emitentsa udzial6w:,....

f;:"'13::l



.n{r..

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handfowy

emitenta akcj i r

podae Iiczbe i

. nt'.L.da

Z tego tytulu osiagnalen {elan ) w roku ubieg}yn doch6d wwysokosci:

l'\r 9, dq.u'(

Nabylem(an) (nabyl m6j malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego
majatku odrebnego) od Skarbu Pafisti,ra, innej pahstwowej osoby prawnej,
jednostek samorzadu terytoriaLnego, ich zwiazk6w lub od komunalnej osoby
prawnej 1ub zwiqzku met ropoL i taLnego nastepujace mienie. kt6re pod]-egalo
zbyciu w drodze przeEar$-r -nateZy poda6 opis mienia i date nabycia, od
kogo :

,{ie d

VI

1. Pro!.iadze dzialalnos6 gospodarcza (nale2y poda6 forme prawnqi przedmiot

dzialalno6ci ) : *lulc

q

- os obl6ci e NIL.B

- wsp6lnie z innymi osobami t t ild'*
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w ro przych6d

i doch6d n wvsoko6ci: -.

k\ ubiegl y$

\ru"LdO\

nale



2. zarzadzam dzialalnoScia gospodarcza lub j e stem przedstawicielem
pelnomocnikien takiej dzialafnosci (naleZypoda6 forme prawna i przedmlot
dzialalnoSci): ...,.

1-

.Y.\IL.
C

. . .vvt

cu,.

v C- osobi6cie

- wsp6Lnie z innymi osobamj-

l"wed,&,ryrnr.
Z tego tytulu osiagnalem(elam) !, roku ubieglym doch6dw wysokosci:

r(r9
vrr.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki)

- jestem czlontiem zarzadu (od kledy) :

dd.ut^
\

(, **t{
wr

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

\l t s\o\q€
Z tego tytufu osiagnalem (elam)

VIII.

:;li;\fr,6(
wysoko6ci:

innej dz ialalno 6 ci
z kazdega tytulu:

Inne dochody osiqgane
zarobkowej 1ub za)ee., z

zatrudnienla 1ub
kwot uzyskiwanych

z tytulu
podaniem

ildq" v*oln
dac):ad, a rlolu

o G.ltto ei
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c
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Skladniki mienia ruchomego o lrarto6ci povry2ej 10.000 ziotych (mechanicznych
przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podaa marke, modef i rok produkcji):

n{r- d

x

Zobowi4zania pienig2ne o wartogci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
w zwiazku z jakin zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

n\L.

1
c



Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a) , Lz na podstawie art.

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolnoscl .
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