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Irwaga:

Osoba alladajaca o6rrj-adczenie ciboria,zana jest do zgodn€go z prawda,
staranneg,o i zupqlnego irypelnienia kaide j z ru.bryt.

2. Jei€li poszczeg6lne rubryki nie znajduja w kotlkretoyD prz)E)adku
zastosowania, naleiy wpiea6 nDle dotyczy".

3. Osoba skladajaca o5wiadczenj,e aboriazana jest olcre3li6 przynaleiao56
poszczeg6lnych skladnik6t, laj4tkorrych, dochod6tr i zobot iazari do lajauru
odlgbnego i oaj4tl(u objetego ual.ieist4 wap6].ao5ciq najAttorq.

{. O6t{iadczenie o etanie Da j atkorr,yD dotyczy Daj 4tku !, kraju iza granic4.

5. Ogrrj.adczenie o Btanie eajatkow'l.e obejuuje r6wniei wierzyte1no6ci
pi€nj-eine.

6. W cze5ci A o6wiadczenia zawalte aa infornacje ja!.ne, wcze6ci B za6
inf orlacje nie janne dotyczace adreau zalj-eazkania skladajec€go
oit{iadczenie oraz liejsc€ poloienia nieluch@o6ci.
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urodzony (a) ,llt t4,.. 9.14 .. ...,&o.oaak*ak..

(miejsce zaErudlienia, sEanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sie
przepisani ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzadzie gminnl.m (t.j.
U. z 2022 r.t poz. 559, 583) zgodnie z art, 24h tej ustawy oswiadczam,
posiadam wchodzace ra sklad mal2eiskiej wsp6lno6ci majatkor^rej
stanowiace m6j majatek odrebny:

z
Dz.

2e
1ub

oraz nazL,isko rodowe )



I.

Zasoby pienieZne:

- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskj-ej:

itlz..."{n/rc

- Srodki pienigzne zgromadzone w ',,/alucie obcej:

rue...da
- papiery wartosciowe:

.. na kwote:

II.

1. Dom o powierzchai: m2, o warto3ci

tytui prawny:

2. Mieszkanie o powierzchnj-: rn2, o wartoSci:

rke....do/q.c

tytul prawny:

3. GospodarsEwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o warto6ci:

powj-erzchnia :

nn:e..do.l./.cV

rodzaj za.budowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osj-qgnqlen(91am) w roku ubieglyn przych6d i

doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomo6ci:

14,+c. dotqc

powierzchnia: . .du"Ika . .poa. .. Q.IJ. k().h&,

.udcal. .3 /,l0..ctg\cL
o wartosci: .{.eo



tytul prawny: otfo,;{ndo)

ITI.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udziarem grninnych os6b prah,nych
Iu-b przedsigbiorc6w, i, kt6rych uczestnj-cza, Eakie osoby - nal.e2y poda6
I iczbe i emitenta udzia]6w:

r.we tu!.y

udzialy te stanowia pakiet wiekszy ni2 10t udzial6w w sp6lce:

,,.,e...A"!y.cdg

z tego tytulu osiagnalem (el am ) w roku ubiegtym doch6d vruysokosci i

,114... adr.rg

2. Posiadam udzla l
emitenEa udziai6w I

y w innych sp6lkach handfowych - nalezy poda6 ]iczbe i

r1rg...a"lf"g

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

IV

1. Posiadam akcj e w
lub pr zedsj. ebi orc6w,
i emitenta akcj j-:

u.,c. dalV

sp6ikach handtowych z udziaiem gminnych os6b prawnych
!i kt6rych uczestnicza t.akie osoby - naleZy poda6 1j-czbe

a)e.....dp

akcje te stanowia paklet wiekszy ni2 1Og akcji w sp61ce:

ne ...JrlV.c.ry
Z tego tytulu osiqgnqten(91am) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:



n//1

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach hand.Iowych - na1e2y poda6 1iczbe i
emj-tenta akcj i :

nn .dA!

Ar),/cq

Z tego tytulu os iagnalem (elan ) w roku ubieglym doch5d wwysokosci:

/t&,

Nabylen(an) (nabyl rn6j na]zonek, z wylaczeniem mienia przynaleZnego do jego
majatku odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paflstwowej osoby prawnej,
jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazk'w Lub od komunalnej osoby
prawnej 1ub zwiazku metropol i t a lnego nastepujace m.ienie. kt6re podlegalo
zbycj-u w drodze przetargu -na1e2y poda6 opis mienia i date nabycia, od
kogo :

.n^t,... ddy.cy

VI

1. Prowadze dziala1no66 gospodarcza (naleZy poda6 fo.rme pralrna i przedmioE

d z i alalnosci ) : .ruk.. adqrV

- osobi6cie rue....A" lrrg

- wsp6lnj-e z innlrmi osobami ab dnlyca/

Z tego tytulu os iagnalem (elam ) w roku ub.iegl!m przych6d

i doch6d w wysokosci: rt*e do/7

anlqcq.



2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub j estem przedstawicielem
pelnomocnikiem takiej dzialalno6ci (naleZy podai forne pra!.rna i przedmiot
dzialalnoSci ) :

rue d"
*k ,h,A- osobi 5c i e

- wsp6lnie z innymi osobami n^"e... A"Jg

Z tego tytulu osiagnalem ( elam) w roku ubieqlym doch6dw wysokosci:

rlre....Ar/t

VII.

Vl sp6.lkach handloh,ych (nazwa, siedziba sp6]ki):

il^b... doltpl
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) :

tu,a daly.c,tttr

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkj.em komisji rewizyjnej (od kiedy):

n^t drilq

rwie... dn/.7.c

Z tego tytulu osiagnaien(elam) w roku ubieglym doch6dw wysokosci!

at". loly
VITI.

Inne dochody osj-agane
zarobkowej fub za)96, z

zatrudnienia .1ub
kwot uzyskiwanych

innej dzialaLno6ci
z kazdego tytulu:

z tytulu
podanien

J.t398,4t:.
d.tt ,/ . . . €e.q.Q

,l"lo.. ..?.0.T!yeq ..... /t.F 1.0..:....

kl



IX

skladniki nienia ruchomego o wartosci powyzej 1o.ooo zlotych (mechanicznych
przlryadku pojazd6w mechaaicznych na.te2y poda6 marke, model i rok produkcj i ) :

tlt 5 ti.frG.€.N....?.o!.o k

x

Zobowiazania pieniezne o wartoSci powyzej 1O.OOO zlotych, w tym zaciagniete
kredyty i poZyczkj- oraz irarunki, na jakich zostaly udzieLone (wobec kogo,
w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

rue,.. da)

.... J015 v... .. ..



Polry2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a) , i2 na podstawie art,

(mie j scor,ro56, data) (podpis)

233 S 1 Kodekau karnego za podani-e nieprawdy lub zaEajenie prawdy grozi kara
pozbawj.enia wol-nosci.

,Yo.r.utx.... lS.. 0.+t..2pll...,lhrruC ..€lr'k))o,


