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1 Oso'ba skladajaca oSriadczenie obowiqzana jeat do zgodnego z praxda,
starannego i zupel.nego wlT>elnienia }a2dej z rubryk.

JaLeLi P,aazczeg6]'na lubryhi nie znajdujq w konkletnlrD lrrzyTladku
zaEtosowania, na1€iy upiaa6 nnie dotyczyi.
Osoba skladajaca o6rriadczenie obowiezalra jest olre6li6przyaateino66
poazczeg6lnyctr ektadnik6r, lajq,tkowych, dochod6lr i zoborriqzai do aaj4ttu
odrebnego i lajqttu objetego oal2erlsha wep61no6ciq Dajqtkot{e.

OSwiadczEnie o stanie EajqtkowyD dotyczy uajqtku w hraju j- za granica,

O6wiadczenie o stanie eaj at*owl.D obejuuje r&nie2 wierzytelno6ci
pienieine.

6. W czegci A o6t{iadczenj,a za}rarte sa inforEacje jaxne, wczg6ci B za6j.nforEacje nie jairne dotyczace a&esu za.Eieszkania sktadajqc€go
o6r{iadczeni€ oraz Eiejsc€ polo2cnia nieruch@o6ci.
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Ja, ni2ej podpisany (a) , Hruk"..1
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(imiona i- nazwisko

oraz nazwisko rodowe )

urodzony (a) . 06.-. 95.: r{911
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(miejsce zalrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sie
przepisami ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.
U. z 2022 r., poz. 559, 583) zqodnie z ar"t. 24h tej ustawy oswiadczam,
posiadarn wchodzqce i.J sklad maiZeliskiej wsp6fno6ci ma j atkov,,e j
sLanolii ace n6j majatek odrgbny:
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I.

Zasoby pienieZne:

- Srodki pieniezne zgromadzone w wal-ucie polskiej:

ltl, h hl ,_

- Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej:

..Ml,R-....

.. na kwotg:

II.
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rodzaj zabudor{'y:

tytui prawny: -.

/16 m2, o warrosci, .....$QO'...0m..S-1. Dom o powierzchni:

tytu.l prawny:

2. Mieszkanj-e o powierzchni: m2, o warto6ci:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

o warto6ci: . 56."0

.Mrilo.eilisk{,,. "*d\s"it *ntg-t r*
tytui prawny: .. r!\1,)9. *t"t
3. Gospodarstwo rolne:
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Z tego tytulu os iagnalem ( etam ) w roku ubieglym przych6d J-

doch6d w wysokosci: ..Mie.

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ..Q.1lv h"

ffia*c

o v,rarto6ci: $1 .56Afr

- papiery wartosciowe:
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tytul prawny: N$et g(^rsta- $t".il ,*tdt"o*
III.

1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych
1ub prz eds.iebi orc6w, w kt6rych uczestnicza, takie osoby - nalezy poda6
.l iczbg i emitenta udzial6w:

/rrr3 fub"l

udzialy te stanoi.,,ia pakiet vriekszy niZ 10? udziai6w w sp6ice:

Z tego tytulu osiqgn4lem (91an ) w roku ubleglym doeh6d wr,rysokosci:

2, Posiadam udz ia 1
emitenta udziai6w:

y w innych sp6lkach handtowych - naLezy poda6 lj-czbe i

Z tego tytulu osiagnalem (elam) r.,, roku ubieglym doch6d H wysokosci:

rv

1. Posiadam akcj e w
lub pr zeds i ebi orc6w,
i emitenta akcj i :

sp6.1kach handlowych z udz.ialem gninnych os6b prawnych
w kt6rych uczestn.icza takie osoby - nalezy poda6 f j-czbe

. AuR" *t*a

akcje te stanowia pakiet h,iekszy njZ 1Ot akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) v,, roku ubiegll,rn doch6d w i.Jysokosci:

.MlL...



2. Posladam akcje v,/ innych sp6]kach handlowych nalezy podad liczbe j-

emitenta akcj i:

Z tego tytulu osiqqnaiem(elan) w roku ubieglyn doch6d wwysokosci:

Ar!? .

kogo

Nabylem(am) (nabyt rn6j maizonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego
majatku odrebnego) od Skarbu Pafistlra, .innej paistrrowej osoby prawnej,jednostek samorzadu t eryt oria.Lnego, ich zwiazk6w fub od komunalnej osobyprawnej 1ub zwiazku met ropof it afnego nastepujace mienle, kt6re pod.legalo
zbyciu w drodze przeEargll -naleZy poda6 opis mienia i datg nabycia. od
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1. Prowadze dzialalno6e gospodarcza (naleZy poda6 forme prawnq i przedmiot

dzialalnoSci ) :

. iu\l
osobi6 cl e
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wsp6lnie z innymi osobamj.

Z tego tytulu osiqgnqlem ( 91an ) !,l roku ubj-eglym przych6d

j- doch6d w wysoloSci:



2- Zarzadzam d
pelnomocnikiem
dz i al afno6 ci ) :

zialafnoScia gospodarcza lub j estem przedstavricieLem
takiej dzialafnosci (nale2y podai forme prawna i przedmiot

M& *h*A
- osobl6cie

- wsp6lnie z innl,rni osobami

Z tego tytulu osiagnalen ( elam ) vr roku ubiegtym doch6dw wysokogci:

vrl.

W sp6lkach handfowych (nazwa, siedziba sp6iki):

Mlt to(d*a

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytulu osiagnalen (eiam) w roku ubieglyn doch6dw wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane
zarobkowej Iub zaj e6, z

zatrudnienia fub
k!.iot u zys kiwanych

innej dz ia1a1no5 ci
z ka2deqo tytulu;

z tytulu
podaniem

. JS... 6& t.63..eT. .. .arsh.aJv.. o..

....h. S30.i--. *I... dr"*A va,l.).ge
Fu"ry

- jestem czlonkiem za.rzadu (od kiedy) : .. . . ..
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Skiadniki mienia ruchomeqo o wartos.ci powyzej 1O.OOO zlotych (mechanlcznych
przypadku pojazd6w nechanicznych nafeZy poda6 marke, model- i rok produkcji):

Nuf. e%"t

x

Zobowiqzania pieni-ezne o vrartosci powyzej 1O.OOO zlotych, w tym zaciagnietekredyty i poZyczki oraz warunki, na jakich zosta.Iy udzielone (wobec kogo,w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

. .. AlX. ...



Powyzsze oswiadczenie skladan Swiadomy(a) , i2 1a podstawie.art'

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 1ub zatajenie prar"dy grozi kara
pozbawienia wolno6ci.
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