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1. Osoba skladajaca ojriadczoni. obdiqzara i€st do zgodnego z PleBdq,
stalannego i zupernego F)pelnienis ta:&j 2 lubrvh.

2. .reieLi po6zczog6lne rubryki nie zDajdujq r konlletDle p vP.dtu
zastogoraDia, Del.it ,Pisa6 "al. dotvczv''

3. oscba skla&jEca og,iadczenie obdiqzan! j.st ot!.6Ltd Plz!'aaleiDod6
poszczeqolnych skladnil6{ Dajatroq'cn. dehod6r. i zobo,iqzai do aajct}u
odlebnego i Eajqttu objgr.go lEliclisL€\ rsP6lno6cia lajatl<dc.

4. odriadcz€ni€ o stanie Daiatkov.ld dotyc2y tejrttu s Llaju j'za qranica

5. oseiadczenae o 6tania lajdtlo*ld ob.j6uis r6tDi6i rierzYtelDo"'i

5. W czeici a o5Fisdcz€nia zaPart€ sq inforiacje lam€, eczeici B za5
ufolMcje Di..jawne dotyczace a&esuzalie6zl.ni. skladajqcego
oSvi.adczenie oraz Diejsce Poloienia niolucb@o6ci.

czEsc A

(imiona i ^,,,r"*" l?1Qa|ae,o JJa, nizej podpisany(a),

oraz nazwisko rodowe)
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pdt,s).oa.. rch.e. ... .. qpTs :.sr.e?.

(miejsce zaLrudnienia, slaDo{lsko lub funkcja) po zaPoznaniu sie z

przepisahi ustawy z dnla 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gninnyn (Dz. u z

2Oa7r- poz. 1S?5), zgodnie 2 al:t . 24h tei ustawy osdjadczan, 2e posladam

wchodzace w sklad maliensk.iej wsp6lno6ci majatl<owei lub s!a,roHiace noj

najaLek odrebny:



T

Zasoby pienjeZne:

- srodki pieniezne zgromadzone w lralucie polskiej lvqq..ol\Y

n;edoh'cU+(- 6rodkr pieniezne zqronadzone s walucie obcej:

papiery wartoScjowe: vor do\ ca1

II.

1. Dom o powierzchni

2. Mieszkanie o powierzchni:

3. cospodarsEuo rofne:

rodzaj gospodarslwa:

rodzaj zabudoBy:

m'z. o wartosci

m'z, o earlosci:

69- 4a t6s

^Lns. , po,ierzchnia: ./.,f.4qq

l ytul praany:

z lego tytulu osiaqnaten(elam) w roku ubieslym przych6d i

doch6d w t{ysokosci: ..

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ........ oLLcu,l
\,\
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III.

1. Posiadam udzialy w sp6ikach handlo,ych 2 udzialem gninnych os6b pravnych
lub przedsiebiorc6w, w kt6rych uczestnicza, lakie o6oby _ nale2y Podad
l iczbe i ernilenta udzial6H:

enitenta udzia]6w:
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udzialy te stanowia pakj.et wiglszy ni2 10t udzial6w w sp6lce:

z tego tytulu osiagnatem ( elan) w roku ubieqlyn doch6d !*iysoko6ci:

t\\0
2. Posiadan udziaty !r innych sp6lkach handloiych nale2ypoda6 liczbe i

z tego tytulu osiEgnalem(elan) H roku ubieqlym doch6d w Hysokosci

I1r

1. Posiadam akcje w sp6]lach haDdlowych z udzialem gminnych oa6b pravnych
1ub przedsiebiorc6ir, w kt6rych uczesl niczq takie osoby - nalezy poda6 }iczbe
i enitenta akcji:

akcje te stanowia pakict lriekszy ni2 10t akcjj u sp6tce:

rut
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Z tego tytulu osiagna

dziaralnoSci):

- osobi6cie ..

o\olrtcaun(

de ddq,1

*c dCql
.n'.U ,O\C\rXl^,t,

)em (eran) er lol ubieglrm doch6d e? wysokosci:

{IAr

2. Posiadam akcje ', innych sp6lkach handlot ych _ nalezy poda6 ]iczbe j

emiteDta akcii.

ruL

z tego tytulu os iagnalen ( elan ) H roku ubieglyn doch6d vl wvsolo6ci

'\itd.

kogo :

Nabylem(am) {nabyl m6j hal2onek, z wy}4czeniem nienia przvnale2neqo do jeqo
najatku odrebnego) od Skarbu PafsLHa, innej pafistroxej osobv prat{nej,
jednostek sa,norzadu terytorialnego, ich zriazk6!) lub od komunalnei osobv
praBnej 1ub ziriazlu netropolilalnego nastePujace mienie, kt6re podleqalo
zbyciu u drodze przetargu -nale2y poda6 oPis ,nienia i date nabvcia, od

\/I

1. Prowadze dzialalnosc gospodalcza (na]e2y poda6 forne Pra!'{nq i przedmiot

.t\L

- wsp6lnie z i.nlmi osobami ..

z Lego tytulu osiagnalen(etam) H roku ubieg

i doch6d w lysokosci: .t ft ;i[s\



. zarzadzan dzialalnoscia gospodar:cza lub j es tem plzedslawicielem
elnomocnikiem takiej dzialalno6ci (nalezypoda6 forme Prawna i przedmiot
ziala lnoSc1)
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- osobiScie ..

- wsp6lnie z inn)4ni osobami
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z tego tylulu osiaqnalem(etan) w roku

ru{c. ql

w sp6]kach handtosych (nazwa, siedziba sp6]ki):

- jestem czlonkieni zarzadu (od kiedy):

- jestern cztonkien rady nadzotczei (od kiedy)

komisj i reNizy

Z tego ty! ulu os iagnaien (e] an) r, roku u

..y\t
- j est en czlonliem inei (od kiedy)

,r,tdCurqN.
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eg]]an doch6d w wysolo6ci:

L

Inne dochody osiagane
zarobkowet lub zaj e6, z

zatrudnienia lub jnnei dzialalno6ci
kNol uzyskirranych z kaidego tytulu:

dielro, ruolrt
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Skladnikr nienia ruchoneqo o warlosci powy2ej 10.000 zlotvch (nechanicznvch
przypadku pojazdi,v, mechanicznych nalezy poda6 narke, nodel i rok produkcji):

ntt. ,ldr\Y

x

zoboNiqzania pienie2ne o wartosci powyZei 10.000 zlotych, w t)rn zaciagniete
kredyty 1 pozyczki oraz lrarunlr. na jakich zostalv udzielone (vobec kogo,
w ziriazlu z iakin zdarzeniem, w jakiej wysokoscl):

t ,\C';*\t(\,r-.



PoHy2sze oSEiadczenie slladarn Seiadomy(a), i2 na Podstailie art.

233 S t xodeksu karnego za podanie niepra'rdy lub zatajenie praedy grozi kara
pozba$ienia t{oInoSci.

tulozaLe. Ut/k /l91 ,2a
(,nlejscowo66,data) {podpis) krAOaT la fu2'ena


