
oSwrnoczENt E MAJATKowE

Uwaga:
1. Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdE,

starannego i zupelnego wypelnienia ka2dei z rubryk'
2. Je2eli poszczeg6lnJ ruUiyfi nie znaidujq w konkretnym przypadku

zastosowania, naleiy wpisa6 "nie dotyczy".
3. Osoba skladajqc" oS*iuOczenie obowiqzana iest okreSlic przynale2l":i

poszczegofnyiti skladnik6w majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do

maiqtku oa rqi n. g o i maj4tku obi gtego matiefi skq ws p6l n o6c iq m aiqtkowq'

4. OswiadczenL o Janie mdiauo"iym dotyczy maiqtku w kraju i za granicq'.

S. Oswiadczenie o stanie majqtkowym 
- 
obejmuie r6wnie2 wierzytelno6ci

pienigine.
6. W czqsci A oswiadczenia zawarte sq informacie iawne,-w czqsci B zas

informacie niejawne dotyczqce adiesu zamieszkania skladajqcego

o6wiadczenie oiaz mieisca poloienia' nieruchomo6ci.

F**A"-.i s.. !,p.th-c)* lokl *a.r.z.1tn> , !4)*ea.o*b.Cb6r.

D...L"b.*.utr*
(miejsce zatrudnienia' stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig, p="[i"rmi ustawy z dnia B marca 1990 r' o samorzqdzie gminnym
'Af. O.. U.zZOli i, por. 594zpo1n.zm. ), zgodnie zart.24h tej ustawy o6wiadczam'

ze posiadam wchodzEce w sklad malzenskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowi4ce

moj majqtek odrqbnY:

t.

Zasoby pieniqZne: V[9 An ", (\rt- SroOtil pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: '.(4Y"YY.V't'r'wlJ""""-""

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ...{AnU......de:lrrC 4 ' '

- papiery warroSciowe: .. .Lr7r.tlq.uh.o,*...... p.... ..Fk}. ... ttt...:.... tV ....

na kwotq: . d..O.SP. 
t. 
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czEsc A
Ja, nizej podPisanY(a),

urodzony(a) *..1.0.,. 1..!. ).5.*,.
(imiona i2nazyisko ogtz nazlvisko rodowe)

w ...41^.Ya*.v..lQ.i+...e-
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od w wysokosci:

4.

ilt.
1. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminnVclr 9s.9b 

prawnych lub

przedsigbiorcow, * ttoty"f' uczestniczqiakie osoby - nalezy podac liczbq i emitenta

udzialow: I ,

... {nj.9......d.e1.yc z}

;;irt i; ;i;il,E prki"i *iek'iv ;; ;0t; ';'i;il;; 'poi'u'

Z tego tytulu osiqgnElem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy

podac liczbg iemitenla udziafow:
lM"r- Otc\fS,,....'...',,,|

Z tego tytuiu osiqgnqlem(qtam) w rokJ ubiegtym dochod w wysokoSci:

tv.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem

przedsiqbiorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby -

akcji: -tr
...trtr.g d.- h9.1.t

gminnych osob PrawnYch lub

nalezy podac liczbg i emitenta

akcje te stanowiq paklet wiqkszy niz 10% akcii w spotce:

3. Gospodarstwo rolne.

*{.*rodzaj gospodarstwa:

o warloSci: i {oe co
rodzaj

rr ,t rr. r,^"( J,tytut prawny:

powierzchnia:

o warto6ci:

tytut prawny:

OO b2



2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - naleZy podac liczbq i emitenta

akcji: IJAS : IQQQ sLqi

Z tego tytutu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

.... ..-ui{. Jt J \,Ln,
V.
Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynalelnego do jego
maj4tku odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek
samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce
mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datg
nabycia, od kogo:

........rr^ie s.|'sl>c.,.,].
.;..,,,,,.

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

vt.
1. Prowadzq dzialalnoSc gospodarczq(nalezy podac formg prawnE i przedmiot

- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialal noSciq gospod a rczq lu b jestem przedstawicielem peln omocn ik iem

takiej dzialalnoScilnqlezy podac formq prawnq i przedmiot dzialalnosci):takiej dzia{alnoSci,(nqlezy podac tormq prawnq I przeomlol ozlalalnoscr):
..4&r.9......91^e.h g.?.r......

/
- osobiScie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osrqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



vtt.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

tulr st b ag
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnEtem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

vlil.

l&4

'/i,*qai.

tx.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych naleZy podac markq, model i rok produkcji):

AvPI A{, AUAilir'rnr[*l**J :, 1/a . -'r*."L{i : ZllPD 'i)

x_

Zobowiqzania pienigzne o wailosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i

pozyczki oraz warunt i, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w jakiej wYsokosci).



czEsc B

Miejsce polozenia nieruchomoSci wymienionych w punkcie ll czQSci A (adres):

PowyZsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu

karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

{l^u uirJi(PodPis) 
I


