
oSwnDczENtE MAJ4TKowE

.adn€go gmlny

1

(hicj scowos6)

o6oba 6kl.clajaca o5riadczenie ct,oHiazaDa jest do zgodrego z plaDd4,
stalanDego i zupelDego E?etnieD:a laid€j z ,ubryt.

Jeiel po6zcze961ne nbryki nie zDalduja w koDL!€tny! prrlT,.arku
2astosowaDia, naleiy rpisa6 rDte dorycrytr.
osoba skt..lajaca osxiadczenie cbowtEzana jesr or!e!tj,6przlatr€tnd6
Poszczeg6lnych sLladnrl6f, hajqtkoq'ch, dochod6s i zoborrj azati do Eajqt]<D
o&ebnego .:' jsttu objetego Ealie,i6te wsp61nojciq hajqttowa.

funkcja) po zapoznaniu

2

3

4. o6Eiadczenie o GtaDie Dajatkow)d dotyczy Dajqttu r kraju irr g!an:.c..

s. olrtadczenle o staDie laiatkoFy& obejDule r6Hnre, wierzytelnojci

6. ll czeSci A o6riadczenia zaxarte sq iDfolDacje jaE€, ,cre6ci B zs6rnfotuacje niejaFDe dotyc2Ece adresu zabieszka.ia s](ladajacego
odFiadczeDie oraz'iejsce polo2enia nieruchoEojci.

czESd a

podpi sany (a) , dOr?A-, rltu tfu il.Ja, n.i 2e j

(i miona i nazpisko

oraz nazeisko rodowe)

urodzony(a) .a8,.0€ .1.9e 6.r

Zc >si.T 5^1o7*, .h*./n*,4./o.t
{nJel scF zaL!udnienia. srarowisko /ub

przepisami usrawy z dnia a marca t99o r
2ot7t. paz. 18?5), zgodnie z arr. 24h tej
wchodzece w sl<iad mat ienskiej wsp6]nosci
najatek odrebny:

o samorz4dzie qmjnnym (Dz. U. z

ustasy os{iadczan, 2e posiadam
maj at kowej lub stanouiqce r.6j

ffiru]

Qo"r-6*rrt



I

zasoby prenieZne:

- 6rodki pjenietne zgromadzone n walucie polsliej . 5.8.0a0.t. . .

..uL

- PaPiery hrarlosciowe

filo

tytul praiiny:

2. Mieszkanie o povierzchni:

tytul prawny: -.. -..... !)!,/!.-

fl*y

II.

1. Dom o pouierzchnr, ..,4J.2...... Eartosci: .?.A.O.OO.O.aI

",A;a,&.
. n'z, o uartoici,: .rizZ. ry%

%"a
3. cospodaratwo rol,ne:

rcdzaj sogpodaiarwa, U.ut.

o l,artosci: ........ r2i..

, p..vlerzc!&ia, . 4!2d!Z

rodzaj zabudosy: . -..//U4.

lvue. .

Z tego tytuiu osiagna.leh (elam) v roku ubieglym przych6d i

doch6d lr wysokosci:

4. lnne nieruchomo6ci:

/n&

...6'...a+ow:.

.2nf .1ra....

..50.a.2Q...

%ry

?v4 Qr.-?(1.

fu.4b//e"ra

- Srodki pjenie2ne zgronadzone !r walucie obcej:

%ru



1. Posiadan udz.ialy w sp6]kach handlowych z udzralem qnrnnych os6b prawnych
lub przedsiebio.c6w, 1, kt6.rych uczestnicza, rakie osoby - nateZy podaa
liczbe I enitenta udzia]6u:

udziaiy te stanowia paljet wiekszy niz 1Ot udzia]6v H sp6lce

III.

Z tego tytulu osj-aqnal em (elan)

... ..nw
w roku ubjegilan doch6d mysoko6ci:

na4.

2- Posiadam udzialy w i..ych sp6]kach handloxych - nalezy poda6 ]iczbe i
emitenta ud2i a 16w:

r4*/

w
ryv/?Ulz

Z tego tytulu osiagnal em ( elam) w roku ubj.egilan doch6d " wysokosci:

mtL.
rv

1. Posiadam akcj e w

Iub przedsr ebiorc6w,
i emitenra akcji:

sp6llach handlonych z udzjalen ghinnych oE6b prawnych
H kt6:ych uczestniczq tal<ie osoby - nateZy podac ticzbe

naz.

$,ru"et
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akcje te stanowiq paliet wj-ekszy ni2 10$ alcji r? sp6ice

.410...

z tego tytulu osi4gnalen(€lan) w rolu ubi yn doch6d w wysokosci:

474e.

2. Posiadarn akcje ir innych sp6lkach handtorych - nateiy podaa ticzbe i
emitenta akcj i:

9*r

4112

Z tego tytulu osiagnaiem(elan) hr roku ubieqlym doch6d wwysoko6ci:ew."?4(.

kogo

Nabytem(an) (naby) n6j nal2onek, z wylaczeniem nienia przynalezneqo do jego
najatlu odrebnego) od skarbu PansLHa, innej panstroeTej osoby prawnel,
jednosrek sarnorzadu tery!orialnego, ich zwiazk6w tub od komunatnej osoby
praHnej lub zwiazku ,ietropoliralnego nasrepujace mienie, kt6re podleqalo
ztyciu w drodze przetargu -Da]ezy poda6 opis mienia i date nabycia, od

/rrtO.

1. Protadze dzialalnos6 gospodarczE (nale2y podaC fonLe prawna i przedniot

dzialalnosci) , .. /rkQ..
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/oZ,b"//.
(/ (/

ryv..... <o.

- 'rsp6lnie z b\y.[t'i o6,obari ..47/.-lz *T

rya



Z tego tytulu osiEqnqlem(elam) !r roku ubieglym przych6d

i doch6d w wysoko6ci 412

2, Zatzldza]l], dzialalnoscia gospodarcza lub jestenprzeatsrasicielem
peinomocnikiem takiej dzjalalnoEci (na_le2ypoda6 forme pr:awna r przednliot
dz.iatalnoSci )
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./.ruL rry-y

*fl
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- t6p6laie z iffilm.i osobami

... ,*2 ryl
Z tego tytuiu osiagnalem(eldn, w roku vubieqtymw

. -..?ke

.414..

rIII.

w sp6lkach handlowych (nazl,a, siedziba sp6tki)

doch6d I, i,ysokosci:

.4?*.

- lesten' czlonkien zarzadu (od kiedy) :

- jesteh czlonlien rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czionkiem konisji lewjzyjnej (od }jedy)

.......nb.. %4
wtztzL.

Z tego tytulu osiqgnal en ( elam) r roku u-bieglym doch6d w wysotoSci:

..n1.&
VIIT.

Inne dochody osiaqane
zarobkoi{ej 1ub zaj e6. z

tYtu1u zatrudnien-ia lub
kieot uzyskirianych

znXl,ut{,&,q,ca .:..6.& 9.aL,6.1 . .

. . . . .tt rnar,n-. . X/zcerw-. - .1 80l.:. .

j.nnej dzialalnoScj
z tazdego tylulu:
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IX

il,eb .,il/",rf -...9 Q.I.QI

skladnika nienia ruchonego o wartosci powyzej 10.000 z.lotych (mechanicznych
przypadku pojazd6w nechanicznych nalezy podaa narke, nodel i rok produkcji):

.Jrr{;..A u N,t)r

x.

Zobowiazania pieniein€ o uartosci pory2ej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete
kredyty i po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzlelone (wob€c kogo,
a zwiazku z jaki,n zda!zeniem, w jakiej erysoko6ci):

.7U11 ,r*m



Powyzsze oslriadczenie skladan 5 iadony(a)' i2 na podstawie art

213 s
pozbaNienia Eolnosci'

I Koaleksu karnego za podatiie niePraudv lub zatajeni' Praedv grozi kara

Orrzlw*nx. 2!, ! k. 0 t. . .' ik'a
{miej scoEo36, data) (PodPis)


