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Oaoba skjtadaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jeat do zgodr!€go z prawda,
starann€go i zupelnego rr,14>elnienia kai.de) z ru.bryk,

Jeieli- poszczeg6lne rubryki ni€ znajduja r| konkretn]p prz:4radku
zastosowanj-a, na].€iy wpisa6 r'rrie dolyczytr.
Osoba stladajaca o5wiadczenie abot j-azana jeet ot(re6li6 p.zyna1eino66
poszczeg6lnych stladnikorr najq,tkorrych, dochodoq, i zobot i.qzai do uajqtJtu
odrebnego i uajqttu objetego ualieiska wsp6].no5ciq Eajqttolra.

O6iriadczenj"e o stanie Daj atkowl'! dotyczy Eajatku w kraju j- za granica.

O6lriadczenie o stani€ uajat](otf]z[ obejEuje r6wnie2 wielzytelno6ci
pienieine.

W cze6cj- A oswiadczenia zawalte sa inforEacje jawne, wcze6ci B za6
inforlacj€ nie jalrne dotf,czace ad!€au zalieazkani-a aklada jacego
o6t iadczsnie olaz D.iejace polo2€nia nieruch@ogci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko 1ub funkcja) po zapoznanj-u sie
przepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzadzie grminnym (t.j,
O. z 2022 r., poz. 559, 583) zgodnle z art. 24h tej ustawy o6r^riadczam,
posiadam wchodz4ce w sklad naizeiskiej wsp6lno6ci majatkowej
stanowiace m6j majatek odrebny:
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Zasoby pieniezne:

Srodki pieniq2ne zqromadzone w

N& %q&V E
ucie polskiej:

.\."t
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.t

- Srodki pj-eniezne zgromadzone w walucie obcej:

A,r,le..d o

- papiery warto6cj.owe: *hYl,tlL

... na kwote:

II,

1. Dom o powierzchni:

o vrart os cl :

m2, o warto6c.i:o4b"I"' hoo O!)U i

.0\r*. . tAo'-=u, o$Ittytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchli, ..... .', o wartosci:

tytul prawny:

3. Gospodarstwo roLne:

rodzaj gospodarstwa: . powierzchnia:

^i. d^UY

otnft" ur"
IOA/4e...

rodzaj zabudowy:

tytu] prardny:

z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubleglym przych6d i

doch6d w wysoko6ci: [\l+9.
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia :

fu^9

o warto6ci:

[i^e.
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tytul prawny:

IIT.

1. Posiadan udzialy w sp6ikach handlowych z udzialem qminnych os6b prawnych
Iub pr zedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicza, takie osoby - nafe2y poda6
I i czbe i emitenta udzjal6w:

AW
udzialy te st anoraia pakiet wiekszy ni-Z 10t udzial6w w sp6lce:

It!^9..
Z tego tytulu osiqgnqlem (glam) w roku ubiegiym do 6d wwysokoSci:

ffi'il1
2. Posiadam udz.ia I
emitenta udzia]6w:

y w innych sp61 kach handlolrych - nalezypoda6 liczbe i

[u9.
Z tego tytulu osi4gnqlem(91am) vr roku ubieg]ym doch6d w wysokosci:

IV

1. Posiadan akcje w
1ub przeds iebiorc6w,
i emitenta akcj i:

sp6lkach handlowych z udzialem gninnych os6b prawnych
w kt6rych uczestnicza takie osoby - nale2y poda6 liczbe

IU^9 \q
akcje te stanowj-a pakiet wiekszy niZ 1O* akcji w sp61ce:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglyrn dc 6d w wysoko6ci:

l\l^9
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2. Posiadam akcje w i nnych sp6lkach handfowych - na.lezy poda6 i-iczbe i
emitenta akcj i:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubj.eglym doch6d vrwysokoSci:

A!{
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Nabylem(arn) (nabyl m6j ma]zonek, z wyl4czeniern mienia przynale2nego do jego
najatku odrebnego) od Skarbu Patistwa, innej pallstlrowej osoby prawnej,
jednostek samorzadu terytoria.Inego, j-ch zwiqzk6w lub od komunalnej osoby
prawnej 1ub zwi4zku metropof i taf nego nastepujace mien.ie. kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przeEargu -nal-e2y poda6 opis mienia i date nabycia, od
kogo :

VI

1. Prowadze dzialalnos6 gospodarcza (na1e2y poda6 formg prawnq i przedmiot

dz ial al-no6 ci ) :

1,l,r,q

- osobi6cie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnalem (elam) w roku ubieglym prz

i doch6d w wysokosci: /U^9

ch6d
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2, zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedsEawicielem
pelnomocnikien takiej dzialalno6ci (naleZypoda6 forme prawna i przedmiot
d zi al afno6ci ) :

e\Ylrl^e

Z tego tytulu osi agnalen (elam) w roku ubieglyn doch6dw wysokoSci:

e

VII .

!'i sp6lkach hand.Ioirych (nazwa, siedziba sp6 l ki

i/.)t"'

\- jestem czlonkien zarzad[ (od kiedy) :

- jestem czlonkiem kom.isji rewizyjnej

e

Ai^?. dat4
\- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

ti;"PYt
e

Z tego tytulu os iagnalem (elam) w roku ubieglym doch6dw wysokosci:

Ar,tg.

VIII.

Inne dochody os i qgane
zarobkowej lub za)96, z

zatrudnienia l-ub
kwot uzyskiwanych

innej dzialalno6 ci
z kazdego tytulu:

z tytulu
podaniem
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- osobiscie AYg. .

- wsp6lnie z innymi osobami



Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 1O.OOO
przlryadku pojazd6r{, mechanicznych na1e2y poda6 marke,

zlotych (mechanicznych
modef i rok produkcj i ) :

e,/s d{&

x

Zobowiazania pieniezne o warto6ci powy2ej 10.OOO zlotych, w tym zac.iagnietekredyty i po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,w zwiqzku z jakj-n zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
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Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), lL na podstawie art.

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolnosci.
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(miej scor,ro66. data) (podpis )


