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oSwlADczENtE rrAJATKowE

radn€go gmlny

lu

'l.elrcd{$/! /.tfl14/1,

I Osoba 6t1adaj4c.a o:iriadczenie obdiaza. jest do zEodnego z ptaeda,
starann€go i zupelnego lrtT>elni€Dia tai&j z lubryt.

Jeieli poszczeg6lD€ rublyxi nie zDajdujq B k@k!€rn!,! plrrplartu
zaatosoraDia, naleiy wpi€a6 iDl. doryczyi.
osoba sktadajaca 06,iadczenie obdiazaDa je6t otre6li6przyDaretnojc
poszczeg6lnycl stladnil6t, Eajqrko*!'ch, dochoat6p i zcbowiqzsi do Dajqtl<u
odrebn€go i EElattu objetego halieiEta ,sp5tno!6cia eejqttora.

4. O6riadezerie o sranie Dajqt.kor{)E doryczy Eajattu, traju 1za grahica.

5. o5{iadczenie o s*nie dajattorya obejluj€ .6rDiei Hielzytetnojci

czqsc A

Ja, niiej podpj siny (a ) ,

(imiona i nazwisko

oraz Dazwisko rodove)

2

3

6 t{ cze6ci A o6siadczeDia zawarte 6q infolEacje jawDe, wcze6ci EiDforbacje DiejapD€ dotycz<ce adresu ze!ie62kanta srladajqceqo
oipiad.zenie olaz eietsce potozenia nieruchoiojci.

l"terq.Uahdn il"*atfr
tti'tacaszeolS

Pf.d(.,/qY!, Q.-ca'$1r7

r.e ,>{p,tu'/d

(miejsce zatrudnienia, sLaDouisko ]ub funkcja) po zapoznaniu sie z
przepi6ami ustawy z dnia 8 marca t990 r. o samorzadzie ghjnnyR (Dz. U. z
247'7r. paz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy osuiadczan, Ze posiaddn
,chodzace , sklad na]2eisl<icj ,sp6tnosci naj4tkoHej tub stanowiEce n5j
hajatel odrebny:



I

zasoby pienie2ner

Srodki pieniezne zqlonadzone w watucie polskiej: ...4 L

- 6rodki pienigzne zgronadzone !r watucie obcej:

r:r'r do\cy

- papiery liartosciowe

.tr dolr4ril

II.

1. Dom o poeierzchnl:

tytutr plaDny: .. -....

2. Mieszkanie o powierzchDi:

tytu] praway:

68- 4Q- m!, o wartosci

m'?, o eartosci:

a4s

3. cospodarstro rolne

rodzaj gospodarsEt a:

rodzaj zabudosy:

4. lnne nieruchomosci

Z tego tytulu osraqnalem(9iam) w roku ubiegiym przych6d i

do.r6d a ?ysokos, i: .......

u.1t8......, poeierzchnia: l,sq68

11,ryae.

nl( ,14,a



III.

1. Posiadan udzialy w sp6jkach handlcwych z udzialem gn'innych os6b pramych
tub przedsiebiorc6w, x kt6rych uczest.icza, lakie osoby - naleZy poda6
liczbe i emitenta udzial6w:

2. Posiadar udziaty w innych
emi tenta ud21at6,

'edoltr 1

-ftAo|,{"-[

drdd'1.{

"".,i:"1**'3
nicdCIl..ttQ&l

nie d\,1

nale2y poda6 l iczbe i

udzialy te stanowiq pakiet iiiekszy ni2 108 udzial6w w sp6lce:

Z tcao tytulD osiagDElen(elam) h roku ubiegtym doch6d lrirysokosci:

Z !cgo lytxlu osiaqnalem(elan) w rolu ubieglym doch6d w uysolojci:

IV

1. Posiadam akcje w spotkach handloHych z udzialen gminnych os6b prawnych
lub przedsiebiorc6H, , lt6rych uczestnicza takie osoby - na]e2y poda6 Iiczbe
i enitenta akcj i:

*tdt*uc1^^-
\\



akcje te stanowja paliet w

,rdi.. .rue. q
cji w

Z tego lytulu osj.agnaiern(elam) w roku ubieglyn doch6d r{ irysolosci:

2. PoEiadam akcje $ innych sp6]Iach handtoNych natezy poda6 liczbe i
emi tenta akcj i :

^i[de{c,,l

^ia-d6lr{,r'l
z tego tytulu osiagnalern(elan) r rolu ubieglyrr doch6d vrlrysokosci:

Nabyrem(an) (nabyt h6j malzonek. z wylaczeniem nienia przynale2neqo do jeqo
najalku odrebnego) od Skarbu panstwa. iDnej panstporej osoby praBnej,jednostek samorzadu rerytoriatnego, jch zHiazk6!r tub od kornunatn€j osoby
pra nej lub zwiqzku netropolitalneqo nasLqpujace ndenie, It6re podtegalo
zbyciu ir drodze przetargu -natezy podac opis nienia i date nabycia, od
kogo: .

VI

- osobi Scic ..

1. Prolvadze dzialalno6i gospodarcza (nal

dzialalnosci) ...... .. .rU'C C2!

6 {orme prahr:q i przednioL

rlrL

,itr.i't.\t

dol\.,{

uL.

- !,6p6lnie z innymi osobani

.d( d

crt



2, ZaIzadzam dz-ialalno6cia gospodarcza lub j eslen przed8taui cielem
pelnomocnikiem takiej dzralalnosci (nalezypoda6 forme prawna i przedmioL
dzialalno6ci):

Z lego tytul,.r osi4gnatem(etam) w rolu ubieglyn

ru(

przych5d

,rriti

aql
d* d{.I

ubi egllrl doch6d w Nysokosci :

oL.u/\v

i doch6d w i.rysoko6ci:

- wsp6lnie z innlmi osobanr

Z teqo tytulu osjagnalen(elan) w rolu

VII.

w sp6lkach handlowych (nazr,a, siedziba sp6]ki ) :

nit d
- iestem czlonkicn zarzadu (od kicdy)

- jesten czlonkien rady nadzorczej (od iiedy):

Lq

"lt d otq.r1
iestem czlonkien komjsji rewizyjnej (od kiedy):

Z teqo tytulu osiaqnalem(elan) w loku !bieglyn doch

\/III.

IY

Inne dochody osiagane
zarobkorej lub zajea, z

,atrudnienia 1ub
kwot uzyskiHanych

QOO u
cJ

,hd.,. rradr.eoo
o\a\;o\ J4C<;

i nnej dz.ialalnosci
z kaZdego tytulu:



slladnjki ,nienia ruchomego o rartosci polryzej 10.000 zlotych (nechanicznych
przypadku pojazd6w nechanacznych nalezy podac nalkc, tnode.I i rok produkcji):

rx.

Zobowiazania pieniezne o ,arlosci powy2ej 10.000 ziotych, \, tym zaciagniete
kredyty i poZycz]xi araz warunki, Da jakjch zostaly udziclone (wobec kogo,
w zwiazku z jakj.n zdarzeniem, N jaliej wysoko6ci):

...
l\(

x

;rq{



233 S 1 xodeksu karneso za podanie niepra,rdy lub zatajenie prardy grozt kara
PozbarieDia wolnoSci.

xA,pmte..Dk..... tl-o(. J.041.......
(niej scowos6, data) (podpjs)

Powy2sze oswiadczenie stladan Swiadony(a), i2 na podstaHie art.

vdaq /ro,vs.t/z


