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Irwaga:

Oaoba akiladajaca o6wiadczenie obowiazana j€st do zgodnego z plandq,
atarannego i zupe.LDego u11>elnienia kaidej z rubryk.

2. JeAeLi poszczegr6lne lu.bryki nie znajduja w konkretnyD prz)rf,adku
zastoeorrania, nale2y rpisa6 nnie dotyczyi.

3. O8oba akladajaca o6wiadczenie obot iqzana jest okre6li6 przy-aaleiao66

Poszczeg6lnych stladnit6r{ lajqttorff'ch, dochod6r, i zabot,iazati do Eajatku
odrebnego i uajqtku objetego Dajtierista wsp6lno6ciq Dajaurowa.

o6wi.adczenie o Btanie Eaj Etkow'tr! dotyczy Eajattu w klaju i za grlanica.

O6t,iadczenie o atani€ tlajetlotr!,D obejuuje r6trtie2 t{i€rzytalno6ci
pi€nieine.
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OSWIADCZENIE MAJATKoWE
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Ja, ni2ej podpisany (a ) ,

( imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe )

urodzony (a)

AfrvaeRvo #nu C*AIC,

,4e.ox.tg69, ..R.rxott.t.C
q duo . . . 

^/rp. 
. p s {htT&sw { I koaruruq

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lu.b funkcja) po zapoznaniu sie
przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (t.j.
U. z 2022 r., poz. 559, 583) zgodnie z art. 24hl tej ustawy oswiadczam,
posiadan wchodzqce w sklad mal2efrskiej wsp6lnoscj- majatkowej
stanowiace m6j majEtek odrebny:

z
Dz.

2e
lub

6. il czg5ci A o6wiadczenia zairarte e4 infonacje jatrne, !, ezg6ci B za6
inforlacje nj.e jawne dotyczace adlesu zasieszkania aklada jqcego
o6xiadczanie oraz ej-€jsce poloienia nieruchoo6ci.



I

Zasoby pien.iezne:

- Srodki pienieZne zgromadzone w walucie polskiej: 40.

- Srodki pi-enieZne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wart06ciov,/e:

,r4%
na kvrote:

tytul prawny:

3. cospodarsEwo rolne:

rodzaj gospodarstwa, ...1{t)

m2, o warrosci, ....6.4)..&W.....
r,xpJi-{a!.ct.od,tytul prai.rny:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartoSci:,*t
o wartosci:

rodzaj zabudowy: lle.
tytu] prawny: QI

Z tego tytulu os iagnal em ( elam) w roku ubieglym przych6d i

doch6d w wysokosci: .e?.O. ..-r-. . ,zl5

4. lnne nleruchomo6ci:

powierzchnia: 4tQ

urVl!ta.lh.

o wartoSci: nl€..

II.

1. Dom o powierzchni: /M

l,^e-. .. ., powj.erzchnia: . .. l,.Sl3/l
.WNffi.

o*{
a'rry



tytui prawny: c1

III.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
1ub pr zeds ieb.iorc6w, w kt6rych uczestniczq, takie osoby - naleZy poda6
1iczbg i enj tenta udz-ia.l6w:

i41.e..fu.

udzialy te stanowia pakiet. wj-gkszy ni2 103 udzj-ai6w w sp6lce:

ile.d.e:

kry

Z tego tytulu osiagnalem(elarn) w roku ubieglyn doch6d wwysoko6ci:

.ni€. do+

......uie..0b.+.
Z tego tytulu os j-agnalem (elan ) vr roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

e

IV

L. Posiadan akcje w sp6ikach handtowych z udzialem gninnych os6b prawnych
lub pr zeds i gbi orc6w, w kt6rych uczestnj-cza takie osoby - nal-eZy poda6 liczbe
i emitenta akcj i:

*\.1

nte..fut"r

*{yz
Z tego tytulu osiqgnqlem(91arn) w roku ubieglyn och6d w wysokosci:

nP dAt
J

2. Posiadam udzialy w innych sp6]kach handlowych - nale2ypoda6 liczbe i
emitenta udzial6w:

akcje te stanowia pakiet wiekszy nj-Z 109 akcji w sp6lce: ..



aolya1

2. Posiadan akcje w innych sp6lkach handfowych - nal-eZy podadliczbe i
emitenta akcj i:

ne.. do$*

Z tego tytulu os iagnalem (ef am) w roku ubieg]]rm doch6d wwysokosci:

Nabyiem(am) (nabyt n6j mal2onek, z wylaczeniem mienia przynale2nego do jego
majatku odrebnego) od Skarbu Panstwa. innej pa6stwowej osoby prawnej,
jednostek samorzadu teryt orial-nego, ich zwiazk6w l-ub od komunalnej osoby
prawnej lub zwiazku met ropoli talnego nastepujace nienie. kt6re podlegalo
zbycj-u w drodze przetargu -nale2y poda6 opis mienia i date nabycia, od
kogo :

(ttc..dqc

VI

1. Prowadze dzialalno66 gospodarcza (nal-e2y poda6 forme prawnq i przedmiot

dz i ai alno6 ci ) :

da+
- osobi6cie

nie do/,rez''''' ' l"'
- wsp6lnie z innymi osobami

niz..o/o.

Z tego tytulu osiagnalen (elam) w roku ubieglym przych6d
*"1

j. doch6d w vrysokosci:



2. zar zadzan dzialalno6cia gospodarcza lub j estem przedstar,ricielem
pelnomocnikiem takiej dziala]noSci (na1e2ypoda6 forme prawna i przedniot
dzialalnoSci ) :

. . tie.. da
- osobi 5 ci e

nie..do

- wsp6lnie z innymi osobami

^te..
Z tego tytulu osiagnalen{elan) w roku ubieg}yn doch6d !, wysokoSci:

a7

uit..olo9"{
vrl.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki) :

ae ..
jestem czlonkiem zarzadu (od kj-edy) :

4't
(..dq

tct
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

I

Y
ttit ..a{p. cZ

- jestem czlonk.ien kornisji rewizyjnej (od kiedy) :

n,c.

Z tego tytulu osiaqnalem (elam) w roku ubieglym doch6dw wysoko6ci:

VIII.

hne dochody osiagane
zarobkowej lub zajee, z

zatrudnienia 1ub
kwot uzyskiwanych

innej dzialalnoS ci
z kazdego tytulu:

z tytulu
podaniem

. o/ie/a,. . .

.r/,'&,.... q7-\tQ.,

.uturQP.e,.. .6.0.s,t. .6/.

lt ,{

.daif,&,{

, I
. .utc).. ofQv{lt . . . . . .tt

I



IX.

Skladniki nienia ruchomego o wartosci polryZej 1O.OOO zlotych (mechanicznych
prz),padku pojazd6w mechanicznych na1e2y poda6 marke, model i rok prod.ukcj j.):

unt. .9/4.. ... .20/Q. .:. "/.
./t t... 

^aU 
.... Zo.lQ...-. Js.ee

x

Zobowiqzani-a pieniezne o wartosci powyzej IO.OOO ziotych, w tym zaciagniete
Iredyty i pa'yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
w zwiqzku z jakim zdarzeniern, w jaklej wysoko6ci):

4./e..



Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a) , lz na podstavrie art.

233. S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia r4,olnogci.

tdtt .. .. .Jf-9.Q..2ot0. .. .. . d,rro,frAi
(miejscovros6, data) (podpis )


