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oSwtADczENtE AJATKoWE

radn6go gmlny

oloba sltad.jqca odriadcz.nie obor.iqz.na j€.t do rgodn.go z praeda.
Btalannego i zupo}n.qo rlE.].ni.nia ttttdej z !u.bry}.

o;Fiadczeni. o st.aDi€ !aj.tl.or!,r cb.jruje !6duie, rj.eEzyt€lnoici

6. w czeici e odriadczenia zlFalt€ sq inforDlcl. jah., xcrc6ci B ra5
infoEacje nreja*n6 dotyczqce adresu zalieszhaaia rLladajqceqo
o6i,i.adczenie o!32 Daejsc. poloiania nierch6o6ci.

3. os.ta elladaj4ca oirj.aclcz.Die obowiazua j.!t oLre6]i6 prElmalelno66
poszczeg6lnych stt!&j.L6r Dajatlotrl'ch, doc}lod6s i rcbo&iqzs; do lajat.ku
odrebn€go i Dajqtl.u objetogo [liteli6l(q wsp6]nogciq lajqt]orq.

2. .rer€Ii poszcz.g6l.e lubryki ni. zDajdujq , IoDk!.tn!,! prtypaalku
zaatorqania, Dat€iy rpiui 'aie dotycty'.

4. O6wiadcz€nie o stanie lljatkorl@ dotyczy lajAt].u, xlatu iza glanica

5

czEid a

Ja, ni2ej podpisany (a) ,

( imioua i nazwisko

oraz nazvlEko rodoue)

urodzony (a ) ..bl-tt?.,. . " .ilau)ud*.
.,"&Aulc,tuL.............qrpa].olo4$a.

t.2.90r..

..rnln*

(miejsce zatrualni€nia, stanoeisko Lub funkcja) po zapoznanru sie z

przepisaml ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sar0orzadzie Eninn],m (Dz. U. z

20!1r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej usLawy osrria.lczan, 2e posiadam

wchodzace w sklad nalzerisliej nsp6lnoscr maja!kowej .1ub stanowiace n6j
majatek odrebny:

Na*in..LAUatc.a$.



r

zasoby pieniezne:

- s.odhi pienie2ne zgrohadzone ir walucie polskiej:

- 6rodki pienie2ne zgrornaclzone N walucie obcej:

49,.63.6. t.85.?t.r{

d\*'r.ut.!.

- papiery wartosciowe

Ae.. a,o.ltg;q

II

tytul prawny:

2. |,lieszkanie o powierzchni:

1. Dom o powierzchni 44. d,AX\. m2, o wartoscr: .....,..

m2, o wartosci:

tytui prav,ny: .......uic..ilO$\
3. Gospodarsti.o rolne:

rodzaj soBpodarsrPa,; ^^4iYli.dq/4w poreierzchnia

2, 10.Q, 000., eo.?t^{....
h 9. k03\ h.e. . .4"s,,
i..8,+o.Y|.ha. d;u)an

rodzaj zabudor,ry: .....1,tL*

tytu] prawny: .... ...U;A-

Z tego tytulu osi aqnalem (elan) w roku ubieqlym przych6d .i

doch6d r wysoloscl: ..

4. Inne nierucbonosci:

po\rierzchnla: ... , , .. .

..159...914 (.oo..PN.

u+c "toqg

144L. drd.try



III.

ltt/. 4^r

1. Posj.adan udzialy w sp6]tach handlowych z udzialen gminnych os6b prawnych
lub przedsj-ebiorc6lr, n kt6rych uczestnicza, takie osoby - na_Ie2y poda6
liczbe i emitenta udzial6$r:

d41dLk.

U4

Z tego tytulu osiagnaien (e]am)

!41<

udzialy te stanohiq pakie! wiekszy ni2 10* udzial6D w sp6tce

w roku ubieqlyrTr doch6d uwysokosci

2. Posiadan udzialy v, innych sp6lkach handlowycb - nale2ypodaC liczbe i
ehitenta udzial6w:

er.h"tr

.u^o..d.p,lnyw[

u,t,e

1. Fosiadan akcje w

Iub przedsiebiorc61n,
i .mitenta akcji:

sp6lkach handlowych z udziatem gninnych o66b pra\rnych
w kt6rych uczestnicza takie osoby - natezy poda6 liczbe

u'<. a,ol'.n\

4'"t

Z tego tytulu osiqgnalem(etan) w roku ubieglt1n doch6d x wysolosci:

dn@



akcje te stanowia pa).ie! iglszy ni2 10E alcji l{ sp6lce:

Z tego tytulu osiagralen (elan)

/"1+C *fu1
2. Posiadam akcje $ innych sp6lkach handt owych

emitenta akcj j

4"rt

t4+a lb.q*t

*4*t

w roku !-bj-eg]ym doch6d w wysoloSci

- nalezy podai liczbe

w roku ubieqlyn dochod wwysolosciz tego tytulu osiagnaiem ( elam)

......-........!L<.

Nabylen(am) (nabyl n6j malzonek, z wylaczenien nienia przynareznego do jego
najaLku odrebnego) od Skarbu Paristwa, jnnej pa;stHowel osoby praHnej,
jednoste)< sanorzadu terytoriatnego, ich zwiazk6w tub od konunatnet osoby
pramej Iub zuiazlu netropoliralnego nastepujace mienj.e, kt6re podtesalo
zbyciu w drodze przetargu -natety poda6 opis nienia j date nabycia? od
kogo :

1

vr

uie aoh4wy

. Prowadze dzialalnos6 gospodarcza (na1e2y podai formA pramai przedmiot

d?r;]alnosci) .{Z+f....cLa},u.q\r....
O,J

"i" do\\

vrsD6lnie z innmi dsobEmi u*c an!l6V7

t4<.



z tego tytulu osiqllnalen{e}am) rr .oku ubieg}}m przych6d

i cloch6d w wysokosci: ....-4.e. %""t
2. Zatzadzam dzialalno6cia gospodarczE lub jestern przedstaej.cielem
pelnonocnikiem takiej dzialalnosci (na_lezy poda6 forme pravna i p!zedniot
dziatalnosci )

IJ4(L dr{Xn

- wsp6lnie 2 iirlyhi osobami ..{lle-

Z tego tytulu osiagnalen ( e] an) p rotu ub1eql!,n doch6d r{ wysokosci:

,14U\

"r" 
M1",il.

VII.

w sp6]kach handloHych (nazra, siedziba sp6lki)

.Lt*.c

- jesten czlonkien zarzadu (od k.iedy)

q'{
- jestem czlonkien lady nadzorczej (od liedy): ..

...tt"'t. anL6at6..

*Ltv
.ut+.. dal,6a7.. ...

ltt il"4\

U,La-

- j€slem cztonkien lonlsji reHizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnaleln{e}am) nl roku ubieg}ym doch6dt{ wysokosci:

.)

VIII,

l.ie dochody csiagane
zarobkowej lub zale6, z

tytulu za!rudnienla lub
l<irot uzyskiwanycb

lnnej dzialalnosci
z lazdeqo tytulu:

d;d4
d,oVwfi . .o{zwntrl : J, qti q.o

- osobr Sc r F



z.a*at poanlkt abaTzuqo ).O€S .,l+..;.

IX

Skladniki nieDia ruchonego o ,artosci pcnyzej 10.000 ztotych (hechanicznych
przypadku pojazd6r nechanicznych natezy podaa narke, nodel i rok plodukcji):

6l t hogryoi<,t fi.pi*t K . lo\, : 6.1

i.rcXopal,om*a . N? H :5O. : a uk t
//,.OIQ..AQ .,.tem,.o.soba7.

' 
gCP 

7Q 
.,.Q+ s tltN --u,at I $. ) 0 : 2.8.k 4. 3 q . + ( o, 0 o

,!.7. 06!0.0 | ii.tezlro.do. *anJr. : !ot?.,
AuDt.t).7:2afi8... . ..

x

zobowiazanja pieniezne o wart06ci powyzej 10.000 zlotych, r, tyn zaciagnieLe
Iredyly j paayczki oraz rarunki, na jaljch zostaly udziel.one (wobec kogo,
w zwiazku z jalim zclarzenien, w jakiej nysoko6ci):

N..?;tlonie.ttt;&,,.c,.i.roual.-p.r,lu-,7,1u.<nldct . .,!.3.],O5.Q,.e0.

b5.D'cl,.orau.!!tt/liL:.t^Lrtnt....a*,1nu7..g"""A;u...:. Q.XX.'6QQ ,AQ..
15.?te'l:oy,e..$.t'tltet.:.lu.vL. z,a,lay..grxokttt ..-....1.3.5-.090. I 00
.its,Zplp+t:u. NtiJhi.t:.1*ltf .xt*t...oscb.eur|a.0ud4'.4.?.:.15."3.13P|

.3.6i .&q.r1da . . *k<."p g',.dd', . . . . . _ . . . . . ...1.e.8...V.1 6.,.0.0 .

.AQ ) . Q*.c,ttdrl. .r*".k y. . nu*.k'<. . . . .:. . . . . . . . .2. 3 9.,.6.0 9 r. O Q .



Pory2sze oswiadczenie slladan Snjadoiry(a), i2 na podstairie art

(miej scoBo56, data) (podpj s)

233 S 1 Xodeksu karnego za podaDie niepravdy lub zalajenie pra$dy gi.ozi kar:apozbawienia iro.lnoSci.

?s.q1\h /.a.0 9,.a0t.t.. ...!,/r /t q,.


