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1. Osoba sktadajaca oi'i.adczeDi€ obori4zana jest do zgodneqo z Plarda,
stalannego i zup61ne9o F)lP€InieDia kardej z rubrylr.

Jei:eli poszczeg6Lne lublyki nie zDaldujq w konkietnlE PrzyPadku
za6toso*anra, naleiY *Pisa6
OBoba stlaclajaca oSwiadczenie c,boHi4zana jest okteili6 PEzlaa1etD

poszcz.g6lnych skladnik6e Daj atkosj'ch, dochod6l{ i zcboeiazali do lajctku

odtabnego i llajqtku objettgo lalienskq x6P5lno6ciq Dajathoxe.

Y'fl-"^rlc

czE66 A

Ja, ni 2ej podpisany (a),

(imiona i nazwisko

oraz nazuisko !odo$c)

.,r,8
.Q.r.fi,na. Nrq. l\i'Ur.$,nowisko lub fukcja) po zapoznaniu sie

przepisani usla!^y z alnia I narca 1990 r. o sanorzadzie gminnyn (Dz' U z

2O!7r. paz. 1875), zgoalnie z arL. 24h tei ustawy oswiadcza,n, 2e posiadan

chodzace , sklad nalzefiskiej wsp6lnosci najatkoaej lub stanowiace m6j

majatek odrebny:

,DAa-d;;l;rt6;661,

,*t 30. otr, zo2o

L.di

4. o6wiadczenie o gtanie Eajatko*ld dotyczv lajqtku $ xr8iu i za glanica'

5. ogwiadczeDi6 o stani€ EajetkoE]e obejruje !6wnj.e, ,ieizYtel-no6'i

5. w c2eSci A o;siaatczenia zaearte se i.foEEacje ia{n€, ,cze6ci B zari
inforDacje nie jatDe dotyczace a&esu zatai€szkania akledajacego
o6qiactczeniB olaz iieisc€ PoloZenia DieluchoaoSci.

Nc.*kw, \ruio 6feu1.- flrt*t

tuIt



I.

zasoby pienie2ne:

- 6rodki pienierne 2gronadzone w r{alucie polskiej:

19,615 fr

- Srodki pieniezne zgronadzone u Ealucie obcej:

t+V dn\t3n5

- papiely uartosciowe:

lrlg ddrq

rI

1. Dom o povie,zch"t' .Aa.q.

ty!u] prawny : .Mrs,TO,g,.[L,...

2. Mieszkanie o Potierzchni:

l-ri*.

wsflL.l.olC rur"1n+.buru

m', o wartosci:

./.t.Gtqslv..
3. Gospodalstvo rolne

rodzaj sospodarslwa: P"!
000.$.....

, polrierzchnia

Z tego tytulu osaagnalen(91am) !r roku ubieglvm Przvch6d i

. rr.a.a.r, ..56..
rodzaj zaluaowy, . A]I9.

.w\ql.Sr

doch6d w wysokosci, ..MtL

4. Inne nieruchomosci:

01,&\ h,

&Vv
.c;-tL . .

d^t%

11"56! .fr

il,w



rytul Prawoy:

10$ udzl.a]6w w sp6]ce:

z tego tyLulu osiqgna] en ( 91ar) w roku ubieglvn doch6d !'l'vsoko6ci:

.^^roIee$..sls. utry&rdt,r,^qou\tutru

e!t*y

&\"-t

III.

1. Posiadan udzialy w sp6]kach handlowYch z udzialem ghinnvch o66b pramvch

Lub przedsiebiorc6w, w I!6rych uczestnicza, takie osoby - na1eZy poda6

liczbe i enitenta udzia]6w:

qre

udziaty te stanowia patiet l,iekszy ni2

2. Posiadm udzialy w innych sp6]kach handlowvch nale2ypodac liczbe i
emitenta udzla16tl

z tego tytulu osiEgnalem(elan) w !oku ubiegtym dochod !r wvsokosci

IV

ut*-.

A\!e-

1. Posiadam akci e w

lub przedsiEbio!c6w,
i emitenta akcj i:

sp6tlach handlowych z udziatetn gminnvch os6b prawnvch
w kt6rych uczestnicza takie osoby _ naIe2y podai liczbe

akcje te stanowia paliet wiekszy ni2 10t akcji w sPoice

d-dqrttd'J



Z tego tytulu osiagnalem(eld) w roku ubiegl)4n doch6d ,r wysokosci

2. Posiadam akcje w iDnych sp6ikach handlolrych - nale2y poda6 liczbe i
emitenta akci i:

llr,g

z tego tytulu os iagnaien ( elan) lr roku ubieqtym doch6d eHvsoko6ci:

*t"ra

kogo

Nabyien(an) (nabyi m6j nalzonek, z wylqczenien mienia przvnaleineqo do jego
majatku odrebnego) od skarbu Pafist*a, innej panstwoBej osobv praHnej,
jednostek sanorzadu terytorialnego, ich zl,i4zk6w lub od komunalnej osobv
prawnej IDb zwiazku me!ropoliralnego nastepujace mienie, kt6!e Podlegalo
zbyciu w drodze przetargu -nalezy poda6 opis ntienia i date nabvcia, od

Mla- do{t.cu
dJ

vI.

1. Prouadze dzialalnose gospodarcza {naleZy poda6 forme prawnq i przedniot

dzialalnoSci):

,Or\(*

Z teqo tytulu osiaqnElem{e}am) w roku ub.ieg}ym przych6d

r doch6d w Hysokosci:

dot{u,u{
0J

- wsp6lnie z innymi osobami



2. zarzldzan dzialalnoscja gospodarcza fub i esten przedalaBicielem
petnonocnikiem takiej dzialalnosci (nalezypoda6 forfre Prawna i przedrniot
dzialaln06ci )

er.il d'qW
osobiscie

z tego tytulu osiagnai em (ei an) w roku ubieglvm doch6dN wysoko6ci

VII.

!i sp6lkach handrowych (nazHa, siedziba sp6]ki):

.MlF.

wsp6lnie z tnnymi osobani

J6J96.1&S..2;
. 3.600...z[-. ..

lu,xvtoi.rru-. "f'cq'

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)

iesten czlonkien rady nadzolczej (od kiedy):

jesten czlonkren konisji lewlzyjnej (od kiedv)

z tego tytulu osiagnalen(elan) a roku ubieqlym dochod w wysokosci

VIII.

lnne dochody osiaqaDe
zarobkosej lub zaj ea, z

zarrudnlenia lub
kwot uzyskjwanYch

innej dzialalnosci
z kazdego tytulu:

Vdr%

\*r



IX

Skladniki nienia ruchoinego o iarlosci Polrv2ei r0.000 zlotvch (mechanicznvch
przypadku pojazd6w nechanicznych naletv podac ,narke, nodel i rok produkcji):

d& \r
x

zoboaiazania pieniezne o warlosci powv2ej 10.000 zlotvch, t,, t)4n zaciagniele
kredyti i poiyczki oraz warunki, na iakich zostalv udzielone (t'obec kogo '
B zwiazku z jal<in zdarzenien, 'r 

jakiej e,vsokosci):

^.1-\&.



Pory2sze osHiadczenie sl-tadan S$iadony(a), i2 na podstae'j e art'

233 s I Koaleksu karneso za podanie niePrai,,dv Iub zatajeDi! pra$iv grozi kara
pozbawienia *oIno6ci.

Kqts*r..r.90.: olr.Jottr ltoA"-kL -tLrItr"'l-- frrql*tr
(niejscowosc, data) (Podprs) ' ( f


