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1 Osoba akladajaca oSwiadczenj,e abolrj.azana j€et do zgodnego z prawda,
stalann€go i zupel.nego wl4relnienia kaidej z rubryk.

J€ieli poazczeg6lne rubryki nie znajduja w konkEetnlE przl4radku
zaatosot{alria, na].eiy trpiaa6'DLe dotyczyi.
OBoba skladaj4ca o6wiadczenie obor,iqzana jest okre6li6przlmaloino66
poazczeg6lnych skladnik6w Daj 4tkowych, dochod6w i zc,bowiqzatl do najqtlu
odrebaego i Eajat]ru objetego ualierisl4 wsp6lnoiciq Eajatkora.

O6rriadczenie o stanie uajqtkowyn dotyczy uajqtku w klaju i za granie4.

OdriadczeDie o atani€ Daj atl<owf,E obejruje r6raj-ei wielzytelno6ci
pienieine .

6. W cze6ci A o5t{iadcz€nia zawarte aq inforlacje jawn€, }, czesci B za6j.nfoEacj€ nie jawne dotyczace adle8u zaBi€szkania eklada j4cego
ogwiadczenie oraz ni-ejsce poloienia ni€luch@o6ci.
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Ja, nizej podpisany (a),

( imiona i nazwiako

oraz nazwisko rodowe )

1,

urodzony (a) ,5, U 190b t' -...I{r.uuor.lcq4L
Sasdl4kotu*L 5fu1^o

ko.J,**]-q,4,.......44I...

(miejsce zatrudnienia, stanovrisko lub funkcja) po zapoznaniu sieprzepisami ustawy z dnia I marca 1990 r. o samorzadzie gminnlm (t.j.
U. z 2022 r., poz. 559, 583) zgodnie z art, 24h tej ustawy oswiadczam,posiadam wchodzqce w sklad naiZenskiej wsp6lno6ci majatkowej
stanowiace m6j majatek odrgbny:
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I

Zasoby pienieZne:

- 6rodki pienie2ne zgromadzone r,, waLucie polskiej: lr4? l!E,60o1
.r,t'inlao, . . t^,u rnod'q.tL"uc,\. . .. .

- srodki pienigzne zgromadzone w waLucie obcej:

/h,LL..

. .....fnr,.9.. futt
na kwote:

II.

1. Dom o powierzchni: lfJ./C_. . m2, o wartosci:

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o warto6ci:

tytul prawny i

rYo trn {
rytul prawny: .. ftrtolrrrh^Lq,. .t^Afi[rl}c, flI''n/\tLorlc...

3. Gospodarstswo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osi. qgnqlem (91am ) w roku ubieglym przych6d j-

doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomo6ci:

powierzchnia:

rnie Urh.d$

filt...

- papiery vrartoSciowe:



III.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handfowych z udzlarem gminnych os6b prawnych
1ub prz eds i 9biorc6w, ri kt6rych uczestnicza, takie osoby - na]eZy poda6j iczbg i enirenta udzjal6!v:

mzt.e.. . cl"

udzialy te stanowia pakiet wiekszy ni2 1Og udzia.l6w w sp6lce:

oMt...uxty

rnlg. il"\
2. Posiadam udzia 1

emitenta udzial6w:
y w innych sp6lkach handlowych - nalezypoda6 liczbp i

/$,t.... d"t,a%

Z tego tytulu osiqgnqlem (91am) r, roku ubieglym doch6d w wysokosci:

IV

1. Posiadam akcje w
1ub pr zeds iebiorc6w,
i enitenta akcj i:

sp6lkach hand.l-owych z udzialem grinnych os6b prawnych
w kt6rych uczestnicza t.akie oBoby - naleZy poda6 1iczbe

&fid

akcje te stanowia pakiet wiekszy ni2 1Ot akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osiagnqlem(elam) i, roku ubiegiy,m doch6d v, wysokosci:

tytul prawny:

Z tego tytufu os iqgnalem (elam) w roku ubiegllrm doch6d wwysokogci:

mr\..



2. Posiadam akcje w innych qp6lkac

emitenEa akcji: ... /hlt. d"t%
h handlowych - na.l-ezy poda6 liczbe i

Z tego tytulu osiagnalen ( elam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci:

wq
Nabylem(am) (nabyi m6j malzonek, z wylaczeniem mienj-a przynaleZnego do jego
majqtku odrebnego) od Skarbu Pafistwa, innej pa6stwowej osoby prawnej,
jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiqzk6w 1ub od komunalnej osoby
prawnej 1ub zwiqzku met ropol it alnego nastepujEce mienie. kt6re podl-egalo
zbyciu w drodze przetargu -na]e2y poda6 opis mienia i date nabycla, od
kogo :

in \ . ilrr[t

VI

1. Pror.radze dzialalno56 gospodarcza (naleZy poda6 formg prawnq i przedmiots

dz ia] afnos ci ) : . mrs.. .fuI ,*[f
- osobi6cie

- wsp6lnie z innyni osobami

Z tego tytulu osiagnalen (elan ) w roku ubieglym przych6d

i doch6d w wysoko6ci:

rn,te...



2. Zarzadzam dzialalno6ci4 gospodarcza 1ub jestem przedstawicielem
pe.lnomocnikiem takj-ej dzialalno6ci (naleZy podad forme pravrna i przedmiot
dzialalno6ci ) : ..,. .f .....

mrY. {"td
osobi5cie

- wsp6lnie z innymi osobami.

Z tego tytu.lu osiqgnqlem(91am) w roku ubieglym doch6dw rrysokogci:

VII.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) :

jestem czlonkiem zarzadu (od kj-edy);

- jesten czlonkj-em rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonklem komisji rewizyjnej (od kiedy) :

Z tego tytulu osiqgnqlem(91am) w roku ubieglym doch6d w wysokoscj-:

VIII.

Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia Iub
zarobkowej lub zaie6, z podanien kwot uzysklvranych

innej d zia la lno5ci
z kazdego tytulu:

.dryrh^d"..r.

mt.,ru"drut !'r1.e: 98
; lb Jrnrr

di*" .mAnuSn:. qlgoJ



rx

skladniki rnienia ruchomego o wartosci powyzej 1o.oo0 zlotych (mechanicznych
przypadku pojazd6w mechanicznych na1e2y poda6 markg, model i rok produkcji):

.Tdc"L . . .3u-.,ID tq .. ...,trJ.. .{Nr.cr,h^V.. ;1)lo
rrrralr-..u:'.oLq. . *"{\+k"

Zobowiazania pj-enig2ne o wartosci por^ryzej 10.OOO zlotych, w t!.m zaciagniete
kredyty i pozyczki- oraz warunki-, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
w zwiqzku z jalim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

rntL.. d"\



Powy2sze oSwiadczenie skladan Sh,iadomy(a), i2 Da podstawie art.

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie praudy grozi kara
pozbawienia wolno5ci.

.o&odula'. .&t{..0q. d.oll y,. . \^1" do*oks
(miejscowo66. data) (podpi s )


