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1. osoba s!.tadaj4ca oSriadcz€Die. &or.iEzala j.at do zgodBego z plarda,ata!.aD.go i zup€:tnego rypclaieoia tiiJi,I-_*o*.
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o etanie lajatlory!'Z! 6.jDujo r6rniei ri€rzlrrer.uo6ci

6. W cz96ci A ogriadczeBj
inro'lrc je"t";;;-;:l:""[::J.."i""tff":r_...rr"J,.*i#;::;"r*u
o6ria&zcnie oraz !,i€ j sca poloieaia Rieruchoao6ci.
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kfdf, Skf"l ro ., P.,E/br,l"/nil . **r,rlswl,tt c8 ::.?zat/crtq4 /
funkcja) po zapoznaniu sieo samorzadzie gminnym (t. j .t. 24h tej ustawy o6wiadczam.
ej wsp61noSci naj at kowej

(miejsce 
. zatrudnienia, gtanorrisko 1ub

Srzenls-11i ustah,y z dnia I narca fSSO ;.U. z 2022 t.t poz. 559, 583) zgodnie z arposjadam r.rchodzace w sklad malzeriskistanowiEce n6j maiatek odrebny:

z
Dz.

2e
lub



I

Zasoby pienieZne:

- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: fi.occr

- grodki pieniezne zgromadzone !r walucie obcej:

%"t
- papiery wartosciowe:

,lL/tL..

na kwote;

II.

1. Dom o powierzchni:

tytui prawny:

^E*i.,il
, o wartosci: ......70.0.oo61.,.:m2

2. uieEzkanie o powierzchai. ..... m., o warto.ci: ..'.,.
tytul prawny: ....., -)jfb. .

3. coEpodar8two rolne:

rodzaj goapoda raEwa: ...1OLU. erzchnia: ,nL..dbh /-wo wartosci:

rodzal zabudory: ... .?r/_e.

tytui prawny:

Z tego tytul u osj-agnaiem ( elam) vr roku ubieglym przych6d i
doch6d w wysokosci i

4. fnne nieruchomos

powierzchnia: e .Qtw":...-d,xth.ea.&da/,thn4...
0l W"tao wartoSci: ......10a oo0 t:eL
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tytui prawny:

^-f;[rEw-

tII.

1.. Posiadam udzialy vJ sp6lkach handlolrych z udzilub przedsisbiorcow. ;-; ^;;'*:.::"^:'-:: -' "o."."1u^ erninnvch oa6b pra*nych
liczbe i eeirenta odri.l6rjrt6ty"h uczestnicza, takie osoby - ".r.r]r-l.ora

udzialy te stanowia pakiet wiekszy ni2 108 udziai6w w sp6ice:

e..

Z tego tytulu osiagnalem (elam) w roku ubiegljm doch6d il,wysokosci;

2. Posiadan udz i aI
emitenEa udzial6w:

y w innych sp6}kach handlowych _ nale2y poda6 liczbe I

*wJ
Z tego tytulu osiagnqlen (elan) w roku ubiegil.m doch6d w vrysoko6ci:

. ./..{. -

IV

1

1

i

. Posiadam akcje w
ub przeds i ebi orc6w,
emiEentsa akcj i:

sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnychr{ kt6rych uczesrnicza bakie osouy, _ 
-;;i;;r";;.:, 

r i.rbs

akcje te stanowiE pakiet wiekszy niz 109 akcji w sp61ce:

z tego tytutu osi4gnalen ( elam) !e ro}u ubiegil.m doch6d w wysokosci:

@,/



2 . Zar zad.zam d
pelnomocni kiem
dz ialalnosci ) :

- osobiscie ..r)Lt,.

zialalnoscia gospodarcza lub j estem przedstawicielem
takiej dzialalnosci (nale2y poda6 formg prawna j- przedmiot

*d

z tego tytulu osiagnalem (etam) w roku ubieglym doch6dw wysokosci:

VII.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) :

.,fi,Le.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) :

,4,v
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

4-L

ry"d
- jestem czlonkien komisji rewizyjnej (od kiedy) ;

z tego tyturu osiagnalem (eram) w roku ubiegryn doch6d r", nysokosci:

r,IIT.

fnne dochody osiEgane
zarobkowej tub za)96, z

zatrudnienia lub
kwot uzyskiwanych

innej dzialafnoBci
z kazd,ego tytulu:

z tytulu
podaniem

.8.ia.,r?.,.03
&eb _. .7 gocr

- wap6lnie z innymi oaobami .r)r/C. 
fi1*t
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IX

Skladniki nienia ruchomeprzypadku p": 
". 

Jo, 
-i. Ji",ii; ;.T 

t 
". r? X?"o1"; *t 000 zlotych

19, model i.
(mechanicznych

rok produkcj j-) :

.,fr/r/;...A.q .),ht.C

x

Zobowiazanla pienig2ne o wartosci powyzej 1O.OOO z-]otych, w tym zaciagnietekredyty i pozyczki oraz warunki, na latict ,o"t.fy udzielone (wobec kogo,w zwiqzku z jaki.n zdarzeniem, 
" l.ri"i'*"1-ros-.ll', l
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Polry2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a) , i2 na podsta!.rie art.

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nj.eprawdy 1ub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienj.a wolno6ci.

er.nbruil{e . .U. 0.1. rn 22u . . . Y.. . a2-
(mie j scor^roS6. data) (podpis)


