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3. Osoba skla&j4ca oSriadczenie obowiazana jest ok!e6Li6 przt naleinoic
poszczes6lnych sklaclllik5w aaj ao.o"ych, dochod6w i zcbowieza;, do lajatl<u
odlebaego i Dajatku cbj€tego Dalieisk4 ,sp5luo6cia najat]rolra.

2. JeZelL poszczeg6lne ru.bryki nie znalduja w konkletn:a prz].padku
zastosowania, naleiy h'pisa6 xrie dolycryr.

4. o6{iadcze.ie o stanie rajatko*yn dotyczy oatao<u , klaju iza grahic4

1. osoba skla&jaca osriadczenie obosiazana jest do zgodnego z plaHda,
stalannego i zupelnego q?elnienia kaidej z lubryk -

5. o6$iadczeni€ o Btani€ [.ajqtkor.ytl clsejruje r6l'nie, nielrytrlaoaci
pierieine.

5. w cze6ci A o3wiadczenia zaealte s4 infoaacje jawDe, wcze6ci B za6
infolEacle nlejarne dotyczace adresu zaEieszkaDia skladal4cego
o6riadczente olaz nlelsce poloienia nj'eruchorio6ci.

(niejscowos6)

czEsc A

Ja. nizej podpisany (a) ,

(imiona i nazwisko

oraz nazwisko rodolre )

urodzony(a) .2.q...,. t. ...n.t;i ... l.o.z,.*e..r.

(miejsce zatrudnienla, stanowisko 1ub funkcja) po zapoznai-! sre z

przepisami ustaby z dnia 8 marca 1990 r. o samorzaozie gminnyn {Dz. U. z

2AUr. poz. 187s), zgodnie z art. 24]] tej ustawy oSdiadczan, 2e pcsiadan

chodzace u skiad na]2enskiet dsp6lnoSca majatLowet lrb s:a.oHia.e moj

natatek odrebny:



I.

Zascby Fren j ezne

- srodki pieniezne zqromadzone w wafucj.e obcej | ... .

- slodki pieniezne zsronadzone r,r waLucie pofskiej: ..A, -.d0./.1tn1.-..

1. Doh o Dowierz.hni

2. Mieszkanie o powielzchni: .- n2, o qartolcil. ..itX.zQ.

II.

:r.*.h/4l*1*,

/"14*"7
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..,...11ss,.r1r.1.y.

l. cospodarstwo rolne:

rodzaj sospodarstw^, 1.1u. . ,(o( 4. *y,-,r",."^r^

rodzaj zabudowy:

Z tec! ty!,j:! (.sragnaler(elamt H rokL uDiegli,m Irrzy.irad i

*}..do.taw7

1k\ drt+ry

poi,ierzchniaf +r^ ,futy



tytui prawny: ...*;..tb./..f 
^.f

1. Posiadan udzialy w sp6]kach handlowych z udzialern gminnych os6b pra$nych
-Iub przedsiebiorc6w, rJ kt6rych uczestniczq, takie osoby - nalezy poda6
]iczbe i enitenta udzia]6r:

It
......a442. rl ql//.uyfl ..........

ITI

......1w!. ,/01.,1 nV

.n"., .lo.lq.*a..

,)r/.r, handloLych ,.le2ypo.laa: ljczbe i

z !ego tytulu osiagnalemlelan) w rokD ubieqlytrL .loch6d h wysokoaci

1. Pcsiadar akcte 6 sralkacl: handlcwych z Ldz:aien gri.ny.h os6b plamych
lub przedsiebiorc6w, H kt6rych uczesrnicza lakie osoby - nale2y podac liczbe
i emitenta akcj i:

1V.



akcle -e stan.,dia pakie! Hieks?y ni2 l0t akcli i, sp6tce:

. a41../ch!a"/. .

. .,, * . ...t, r., ...:,, .

z tego tytulu osiagnalem ielanl q rcku ubieglyJn docha,d w HysokoSci:

t/",

kogo :

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z nylaczeniem mienia przynale2nego do jeqo
majqtku odrebneso) od Slarbu Pansrwa, j.nnej parlstwowej osoby prawnej,
jednostek sano!zadu terytorialnego, ich zwiazk6w lub od komunalnej osoby
plaenej lub zwiazku metlopolitalnego nastepujace nienie, k!6re podleqalo
zbyciu t,, drodze przeEargu -na1e2y podac opis mienia i date nabycj.a, od

.".i do/ o

VI

dzialalnoscl):..:?A &.trq

- t sp6lnie z innymi ogobami ..n*..do.,tx.cq

- osobrscie . ..r*u .t{e/a..a



i doch6d w i{ysokosci: ...4^4 1,44.1!Y

&.fr/u.y

- r,sp61nie z imymi o,obami o*i. d.q y'nr

z tego tytulu osiagnaten(elanl , rcku ubie'tlyn dc.h6dw wysokos.:i:

VII
t"

w sp6]kach handlowych (nazwa, siedziba .potxil, ...'llrt..&1. g8l.

- jestem czronkiem zarzEdu (od kiedy)'t . . . . .1* . .b.4y orV

- esten.zlo.kien k.mistl reul2yrnet (oC kiedy) i-t\ ' ,1. .e

z leqo tytulu osiaqnalcnlelam) w roku ubie.,lyn do.h6dH wysokoSci:

VIII.

lra.: do.lo(l'/ os:agar.
zarobkowel lub z._ e., 2

tytulu
podanieI[

avtq.L......
q/*



ah,^,4 ,:li.t.i...ti,.

x

'11"1.r1,

rx.

:lkladiiki trLi.nia :u.honeEc o HertoS.r oowy2._r 10.0110 zlotych (nechaniczny.h
pr/yDaCk! o.laz.la6 rLe.l_.ani.2ny.L na-e2y poda. rn:ne, r..iel r rok produkcji):



Powy2sze o6wiadczenie skladan Swradony(a), r2 na podstawie art.

233 S 1 xodeksu karnego za podanie niepraudy lub zatajenie prawdy srozi kara
pozbawi en: a H.Ln.S.i.

. . . .*Jirt. n., .,. ;k. / i/. .,. .t'! . .-l .,. .,:tr. . .

(ni el s ccwcsa, data) (podpis)


