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1. Osoba akjtadajaca ogwiadczeaie obowiqzana jest do zgodnego z p!at{d4,
atarannego i zupelaego tyypetrnienia kaidej z rubryk.

2. Je2e]-i poszczeg6lne rubryki nie znajdu
zastosowania, nalery flpisa6 nnie dotyc
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3. Osoba stladajq,ca o6w iadczenie obowiazana jest ot re6li6 przynaleiao66
poszczeg6lnych skladnik6w Daj4ttowych, dochod6w i zobowiazari d.o D.ajatku
odlebaego i oajq,tku objetego nalierisk4 lrsp6lnogcie Eajatlowa.

Ja, ni2ej podpisany (a) , .URqYULR..l:lq!.rg ..HEBUI
(imiona i nazwisko

4. O6wiadczenj-e o stanie aajqtJ(otr!'E dotyczy uaj4ttu w klaju iza glanica.

5. O5wiadczeaie o stanie eajatkorqrn obejeuje r6wniei wierzytelnogcipienigine.

6. W czg6ci A o€wiadczeni.a zawarte ea inforEacje jatme, wczg6ci B za6inforaacje nie jawne dotyczace a&esu zamieszkania sk}adajqcego
o6wiadczenie oraz Eiejsce poloienia nielucho@o6ci
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(miejsce zaErudnienia, sEanowisko 1ub funkcja) po zapoznaniu sieprzepisami ustawy z dnia B marca 1990 r. o samlrz4dzie gminnlm {t,j.tJ. z 2022 r., poz. 559, 583) zgodnie z att. 24h tej ustiwy o5wiadczlm,posiadam wchodzace w sklad malzeriskiej wsp6lno6ci najatkowej
stanowiace rn6 j najatek odrebny:
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I.

Zasoby p.ienieZne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:
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- Srodki pienj.ezne zgromadzone w walucie obcej:
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- papiery warto6ciowe:
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II.

1. Dom o powierzchli

tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni

doch6d vr wysoko6ci

4. Inne nieruchomoSci:
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tytul prawny:

3. GospodarsEwo rolne:
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tytul prawny: Oli

Z tego tytulu os iagnal en (elam) w roku ubieglym przych6d I
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tytul prawny: rrre tj

III.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialern gminnych os6b prawnych
Iub pr zeds i gbi orc6w, w kt6rych uczestnicza, takie osoby - nale2y poda6
I i czbg i emitenta udziat6w:

r.u- '. d4

udzialy te stanoliia pakiet wiekszy ni2 10t udziai6w w sp61ce:

,:" do,!ue7

Z tego tytulu os iagnalem (el am) w roku ubieglym doch6d wwysokogci:
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2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handl owych - nal-ezy poda6 liczbg i
emitent.a udzial6w:
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Z tego tytuiu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
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1. Posiadam akcj e w
lub pr zeds i ebiorc6!i,
i emitent.a akcj i:

*d&*t
sp6lkach hand.Iowych z udzia.lem gninnych os6b prawnych
w kt6rych uczestnicza takie osoby - na]e2y poda6 liczbg

V. d"lq
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akcje te stanowia pakiet wiekszy niZ 1Ot akcji w sp61ce:

nie oldywy
Z tego tytulu osiqgnqlem(9lam) r,r roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
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2. Posiadam akcje w innych sp6.lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i
emj.t.enta akcji:
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Z tego tytulu os iagnalem (elam ) w roku ubieglym doch6d wwysokosci:
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Nabylem(am) (nabyl n6j mai2onek. z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego
majatku odrebnego) od Skarbu paristwa. innej paistwowej osoby prawnei,
jednostek samorzadu t eryt or.ialnego, ich zwiqzk6w Iub od komuna.Inej osoby
prawnej 1ub zwiqzku met ropo.l-italnego nastepujace m.ienie, kt6re podlegalo
zbyclu 1{, drodze przeEargu -naleZy poda6 opis mienia i date nabycia, od
kogo :
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VI

1. Prowadze dzialal-nos6 gospodarcza (nalezy poda6 forme prawnqi przedmiot

dzialalno6ci ) :
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- osobi3cie
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- wsp6loie z innymi osobami

nre doJ2cq
Z tego tytulu osiagnalem (elam)
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w roku ubj-eglym przych6d
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2. zarzadzam d
pelnomocnikiem
dz 1a 1a1no5 ci ) :

zialalno6ciq gospodarcza 1ub j estem przedstawicielem
takiej dzialafno6ci (naleZypoda6 forme prawna i przedmiot
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- osobi 6 cie
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- wsp6lnie z innymi osobami
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Z teqo tytuiu os iagnalem (elam ) r, roku ubieglym doch6dw wysokosci:
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VII.

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki) :

'r&tJq- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) :

u* do!"+
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) :

Iu'e.

- jestem czfonklem komisji rewizyjnej (od kiedy):

'r.ol&ry
Z tego tytulu os iqgn4lem (91am) w roku ubieglyn doch6dw wysokosci:
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VIII.

Inne dochody os iqgane
zarobkowej fub za)q6, z

zatrudnienia lub
kwot uzys kiwanych

innej d z iala.InoS c.i
z ka2dego tytulu:

z tytulu
podaniem
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Skladnik.i mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 1O.0OO zlotych (mechanicznychprzypadku poiazdbw mechanicznych nate,y poda6 marke, nodei i rok produkcji) :
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Zobowiazanla pienle2ne o wartosci powyzej 1O.0OO zlotych, w tym zaciagnietekredyty i po2yczki oraz warunki, na jaklcn zostaly udzielone (wobec kogo,w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

rx.

.nre..d,rL.crr.4{



PowyZsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a) , t2 na podsta!^rie art.

233 S 1 Kodeksu karnego za podanie niepralrdy 1ub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolno6ci.
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