
1. o8oba skltd.jaca o6wiadczeni. oboxj.qzana jeEt do zgodE€so z pE.ede,
stalann.go i zupelnego qrp.tDa.nia Latdej z rubryt.

oswlADczENrE r{aJATKowE

radnego gmlny

Jkvrui;e a.u k.0.9.JPt&.

2. Jeneti poB,czeE6lne rubryt:. nj-e zoajduj{ s ).oot!.tnta plznadku
ze6tosorania, lal.iy Episa6 "dlc dotycry".

3

czEsc A

O6cira aklaalajaca o6siadczenie obdiqz.Da jest otr.61i6 przlhsl.rDoa6
po3zcz€g61nych stladnik6N ra j qtkdt'ch, dehod6{ i zobdj.ezai do ralet}u
odreDnego i Djqt}u objetego Ealienska rsp6Llorici. ajatr(ora.

4. oi,iadczenie o staDj.s aaj.ttoEla dotycry oajatku r{ Lrsju iza glanice.

5. O6viadcz.Di. o stanie oajqtlcd)d cbejDul. !6*Die, rierzytel,no6ci

6. W czerici A o6tiadcz€nj.a zerart sq infonacje japD€, x cr€rici B ze6
iaforlacj. aieja*n€ &t!,czqce r&eBu zabj.esrtania slladajqc.go
o6yiadcz.Di€ olez liejsce poloi€nia ni.ruchcoo5ci.

Ja, nize) podpisany(a). .€t .b.irla. . .llu.,.,si. . - ./l@il*
(ihiona i nazwisko

oraz nazwisko rodowe )

.. 9..t l. ..t.9 5i.1.u.,.. , ...Lr.o^*aild:

(miejsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja) po zapoznanlu sie z

przepisamj. ustawy 2 dnla 8 marca 1990 r. o sanorzadzie gminnym (Dz. U. z

2OL7r. Eoz. 1875). zgodnie z art. 24h tej usta$y oseiadczam, Ze posiadan

wchocl2qce w sllad na]2enskiej v?sp6InoSci majatkowel Iub stanovliace n6j
najatek odrebny:



I

Zasoby pjenie2ne:

- srodli pjenie2ne zsr:ornadzone w viatucie porskie)t -. f?Le. dol/f."y

- srodki pieniezne zqromadzone w walucie abce) | ...tlLe

- papiery HartoSciowe: .llLe

d"lfuy

na }Hore: ..

II.

I. Dom o poirierzchni: ......,..

tytu] prawny:

2. Mieszkanje o ponierzcluj.: ..

tytul plawny:

3. Gospodarsllro rolne.

rodzaj goEpodar6tra

ltte. ,la/.,/@/

.. m', o rartosci

, powierzclDia:

tytu] prawny:

z tego tytulu osiaqnalem(elam) l, rotu ubieg}ym przych6d i

rodzaj zabudor.y:

doch6d H wysoko6ci: ...

4. Inne nieruchonosci

dthiltb. . . pN. 0 Lt.1Aha,.

... d..{ern..t13..........(,o.r*ulu

..s,a

aiuolS/nc,s-'.

o eartosci:



.@[<t**uk1,...

rII.

ltr9.

'rdzialy te stanowja palier wiekszy ni2 10t udzjal6w n sp6]ce:

1. Posiadan udzialy w sp6lkach handlowych z udziale,n gninnych os6b prawnych
lub przedsiebiorc6D, w k!6rych uczesrn.icza, takie osoby - naIeZy poda6
liczbe i ehitenta udzia]6w:

drlful

dnl,/cy

*/ay
Z tego tytulu osiagnaten(etarn) w roku ubieglyrn doch6d wwysoko6ci:

2. Posiadan udzialy w innych sp6]kach handlowych - nalezypoda6 liczbe i
emitenla udzial6w: ......

lv

dphal

.d"llcry

*/p/

1ak.

Z tego tytulu osiqgnqtern ( elam ) u roku ubieglyn doch6d l, Hysolosci:

1. Posiadan akcj e u
1ub przedsiebiorc6w,
i emitenta akcji:

sp6]kach handloeych z udzialen gminnych o66b prawnych
!r l<t6rych uczestnicza takie o8oby - naleZy poda6 ticzbe

/lLc

/!+e . .



akcje !e stanowja pakiet vriekszy ni2 10* akcji w sp6tce

.rue d.tqay.
Z t€go tytulu os iagnalem (e lai) w roku ubieglyn doch6d ' wysolosci:

/k+;.

2. Posiadan akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 ]r.czbe i
ematenta akcj i :

kogo :

et*y

. .oe drlr*y

z tego tytulD osiagnalem(elan) w rokD ubieg]ym doch6d wwysoko5ci:

Nabylem(an) (nabyl m6j ma]2onek, z wylaczeniem nienia przynale2nego do jego
najatku odrebnego) od Skarbu Pairstlra, innel panstsorej osoby praxnej,
lednostek sanorzadu terytorialnego, ich zwiazk6r lub od Iomunalnej osoby
prawnej lub zniazku metropolitalnego nastepuJace mi€nie, It6!e podtegato
zbyciu L, dlodze przetargu -nale2y poda6 opis nienia i date nabycia, od

...../?4P. d"/.,f't/

VI

. Prolradze dzialalno56 gospodarcza (nale2y poda6 forhe prawnqi przcdmiot
,'

dziararnosci) ....41(..4q{UAUJ......

adfoty

1

lke.- wsp6lnie z innlani osobami

.4tc.

dr/qcy

rt+e... htry



Z tego tytutu osiagnaten I elam) w rolu ubiegtym przych6d

i doch6d w nysokosci: .l/-c

2- Zarz4dzam dzialalnoSciq gospodarcza Irb j esren przedslawiciefem
petnomocnilien taliej dzialalnosci (natezypoda6 formg prawnE i przedmiot
dzialalno6ci )

- osobiscie ..

d$h/dy

..../ue. dolr.9

- wsp6lnie z innymi osobami

Z teqo tytulu osiaqnateh(elam) w roku ubiegrla doch6d},l wysolosci:

Aofucq

dl*p/

Enay'*r.a 4 .3.8p,1.e.1.1 ... . . . . . . .,!l ,1 l;B ,g t

n+e.

,41,9

VII.

w sp6]kach handlor{ych (nazwa, siedziba sp6!ki1: ....,./kQ

VIIT

dA/.p*y

- jesten czlontj.em zarzadu (od tiedy) : Ak..dn

- jesten czlonkien rady nadzorczej {od kiedy) , ...... /?L9. do/qcay

- jesten czlonkiem konisjj rev,Jizyjnej (od tiedy): .....n/2. d"//ry

z tego tytulu osiagnalen ( el am ) w roku ubiegl)an doch6d}, wysolosci:

....ru,e ohtfW

tsl

Inne dochody osiqgane
zarobkowej lub zaje6, z

t ytutu zatrudnienia lub
kDot uzyskiwanych

d,Jr$. ?oriny ..J.).-.s. Q.....

innej dzialalnosci
z kaZdeqo tytutu:



S"Jly> 6

I'(

sktadnlki mienia rDchomego o BartoSci po,.,y2ej 10.000 zlotych (nechanicznych
przypadku pojazd6w hechanrcznych nale2y poda6 rnarke, nodel i lok produkcji):

.'1,4'C dolqay

x

zoboriazania pienjezne o vartosci powy2ej 10.000 zlotych, v, tlqn zaciagnjere
kledyty a po2yczki otaz lrarunkj, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
x zwiqzlu z jakin zdarzeniem, vr jakiej,ysokosci) |

iLe aol,/*/



Powy2sze oSeiadczenie sktadaE 5*iadomy(a), j.Z na podstawie ar:t.

(niej scouo66, data) {podpis)

233 S l Xodek8u kahego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozl kara
pozbaDienia HolDo6ci.

.k"nwn...e, 09. JotS Jkun.d..eulx'ela..


