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OSwnoGzENIE MAJATKowE

radnego gmlny

l.\trt.\}4\oQ, ,\{.8k.nf

oraz nazvisko rodope )

vAxo ,.\ITQ Qc'ubnu+

1. osot'a Ekladajaca os,iadc2€nie cibowiqreD. jesr do zgodlego z plarda,
sta-aDDego i zupelnego *)'p.tDienia Xard€j z !u.b!yl.

2. ,7eieli po€zczeg5lD. lubryhi ,rie zDajdujE w tronkletll,n przyprdku
zastos@aDia, naleiy wl)isai ,,!i€ dorycry".

3. osoba srladajqc" 
",;"i"a".""iE- .o*iaiiii-j e st ol!e6ti6 plzlDsrerDo6c

poszczeg6lnych skladnik6p Eajatkof),ch, dochod6E i zcb@iaza; do Dejatku
odrebnego i lajqtlu objetego Eatte;slq rsp61no:ici4 Dajatkosq.

4. OiwiadczcDi.e o sranie ejqttoqd dot],czy Dajqt].u s t.aju iza qraDrca.

s. oss)adczehie o sra,:e EajqttoFla ob€jDuje r6sni€i vr€rzyt€tDojcl

6. r czeSci A o6DiadczeDia zararte Be iDfolDacja japDe, ,cze;ci B zasinfolDacl. niejaxne doryczEce adlesu za6ieszlania skladajqceqo
o6,iadcz€Die olaz &rejsce poloierla Dieruch@o6ci.

czESa A

Ja, nizej podpisany(a),

(imiona i nazuisko

ilcrn.^. .f,oor.,nr' .fsL rcr.. . . \ fi"o p.*l

Qenlat

(rniejsce zatrudnienia, sranoeisko tub funkcja) po zapoznaniu sie z
przepisami u6tawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie ghinnym (Dz. u. z
2o!7r. poz. 18?s). zgodnie z aI.t. 24}. tej ustawy osujadczam, ue posiadam
lrchodzace w sktad nal2enskiej wsp6tno6ci ,najatlowej lub starowiace n6j
najatek odrgbny:



I

Zasoby pienieZne:

- 6rodki pieniezne zgr.onadzone w watucie potskiej:

{N G. t}+\J', ..9iq.dv...vtlsiet sr^rpI.. !G.1. S0...
w.r g.:.i J.tc,r.:u.ud" \ . . O.U.Q . . . 1 f., 9. 9 9,+ O.

- Sr:odlj pienie2ne zsromadzone w walucie obcejr

. ..... na }aote:

tre..olo\3u\

II.
,1 I fr^n \; '1. Doh o powierzch"r, U.t I ll .1) \c\. m,, o

tyluJ prawny: .DV.t:Us.r.el ....
-q9.9.,.00

2. Mieszkani e o pouierzchri: nr'?, o warto6cl:

tytul prawny: . .. .

.odzaj gospodarstwa:

hse ddilsll

\r.(..
rodzaj zabudo,y:

Z teqo tylulu osiagnalem(Clam) w roku ubieqlym przych6d i

doch6d !., wysokosci

Mt*'U

\.r.e..Mlv\.

- papiery warto6c.iower

3. cospodarstwo rolne:



III.

l. Posiadan udzialy, sp6lkach handloirych z udzialem gninnych os6b pramych
.Iub przedsjebiorc6D, w kt6rych uczeslnicza, takje osoby - na.lezy podaC
liczbe i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowia pakie! wiekszy ni2 t0S udzial6w , sp6]ce

\ic.de.\3i\

r"ig..d-d
5!r..t

sre ddg:*!

Z tego tytulu os-iagnqlen{e}am) w roku ubieg}ym dochod nrysoloSci

2. Posiadan udzialy w iDnych sp6]kach handloNych - nate2ypoda6
Fritcntd .oz r.,ow

Z tego tytulu osiagnalen (etan) n roku ubiegtym doch6d w wysoko3cr:

1. Posiadan alcje 1, sp6llach handlo ych z udzja}e,n gminnych os6b praLnych
Iub przedsiqb.io.c6w, w ]rt6rych uczestnic2a rakie osoby - na]e2y podaC _Iiczbe
i emitenta akcjt:

NJ'*



akcje te stanowia pakier wiekszy niZ 10t alcji o sp6tce:

z tego tytulu osiagnqlem(elam) w lolu ubieglyn doch6d D oysokosci:

2. posiadam akcje e innych sp6lkach handlokych -
emitenta akcj i :

na.le 2 y poda6 liczbe i

z tego tytulu osiagnalem(elam) l, roku ubi€qlyn doch6d Hwysokosci:

Nabylem(an) {naby} m6j ma}zonek, z ,y}aczenien mienia przynaleznego do jeqo
majatku odrebneqo) od Skarbu Panstwa, innej pa6stxowej osoby prawnej,
jednostek sario!zadu terytorialnego, ich zriazl5vi lub od konuDalnej osoby
Prawnej Iub ziriazlu netropolitalneso nastepujace nienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetarglr -nalezy podad opj s nienia i datg nabycia, od

ve d-d5.V

.sre .4dgcry

vr.

l. Prowadze dzialalno66 gospodarcza (iaIe2y podac forne praNna i przedmiot

dzi.ldlnosci)

sre..do\3t1..

wsp6l nie z jnnlmi osobani



z tego tytulu osiagnalen(elan) w ro)ru ubieglym przych6d

r doch6o u wysoloscl

2 - Zat zadzafi dz j.alalnoscia gospcdar:cza lub j esten przedstairicielen
pelno,nocni).aem takiej dzialalnosci (nalezypodac forme praxna i przedniot
dziatalnoScj )

..rr,r.e.d'*3.w1

- esp6lnie z innldi osobami

Z teqo tytDlu osiagnalem(elam) w roku lblegtyn doch6d w wysokoScj:

VII.

W sp6]kach handlowych (nazwa, siedziba sp6iki):

up d"oJr1l
- jestem czlonlien zarzadu {od liedy):

- jestem cz.ionkiem rady nad,orczej (od kie.ly):

- jeslem c,]onliem lomisji re\rizyjnej (od Ijedy):

z lego tytulu osiagnalem(elam) F roku ubieglyrn doch6ds wysokosci:

VITI.

I!ne dochody osiaqare
zaroblowej lub zaj e6, z

zatrLrdn ienia lub
kwot uzyskiwanych

irnej dzialalnosci
z ka2dcgo !yiulu:

[s)\tr\L rerh ebi.U\qr..t{,1+. li 6Co .9Q

d"r<\r,. .w.d,n qo .1 , qi o , itoor\y . il, d c^ I r,:. .

qoI{q rc inLcrto e, \\1, [G
un^,olrr o driilo T\11\qlvor^itt UrU r,qito [51' 00



IX

Skladnjki nienia ruchonego o,arto6ci polry2ej 10.000 zlotych (mechanicznych
przypadku pojazd6, mechanicz.ych nalezy podad marke, model i rok produkcji):

tre dn_p

x

Zobowiqzania pienie2ne o wart06ci powyzej 10.000 zlotych, t, tym zaciagnjete
kredyty i pazyczki oraz warunki. na jakjch zos!aly udzielone (wobec kogo,
w zlriqzku z iakim ,darzenrern, w jakiej wysokoSci):

*uddt\



Powy2sze osDjadczenie sklad6m Swiadomy(a), iZ na podstawie art.
233. S I xodeksu karnego za podanie niepravdy ]ub zatajenie prawdy grozi karapozbawienja wotnosci.

Qlpr''sr.'l P. . 11, QI .t-:ii . . . .1.rr^rn, 4t;c.
(njejscoro56, data) (podpis)


