I tJ R7,A

OSWTADCZENTE MAJATKOWE
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1.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2.

JeLeli poszczegt6lne

rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,

naleiy wpisad "nie dotvczv",

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid
poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w

i

przynaleinosd

zobowiqzait

do majqtku

odrgbnego i majqtku objgtego malzerlsk4 wsp6lnoSci4 majqtkowq.

4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno5ci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja, ni2ej podpisa ny1a1,

.!(n4t|
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) . !92,86-./A.
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W4At*tt..qc,..Mca?.a?EkE(.R).:p..o..Dltk:,tue..PA,?F_.a.A.At,t*..RtAj..€Ittp:1r....)utt*t
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca I 990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22019 r. po2.506, poz.l309, poz.l57l, poz. 1696 i poz. l8l5 ), zgodnie z art.24h tej ustawy
o:iwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2eriskiej wsp6lnorici majqtkowej lub
stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:
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I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: .A.L.t
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II.
Dom o powierzc hni.4!t6 t.\it..... n2

tytul prawny : .UAi5. rlz.Cf.r.
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2. Mieszkanie o powierzchni: ......... m 2, o wartosci:
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tytul prawny: .. 1..1.€........1X*CZ
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwu,

..8*l/p.l.............,powierzchn
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.13A565.0 warrosci: .L.e.?"A*.6
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tytul prawny: :lWe....Dpf,JA-Y..:......................

Z.tego tytufu osiqgnglem(glam)
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III.
I

. Posiadam udzialy w spolkach handrowych

z udziarem gminnych os6b prawnych

rub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podai liczbg iemitenta
udzialow:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niz t0% udzial6w w spc:tce:..

tl. //-.....U.(*ltCLll
l

Z tego tytufu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko Sci:.
,4t_l
2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych _ nale2y podad
li czbg i emitenta udzial6w:

A1T€
Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok
oici: .*.16--...(b.J,5C?h.....,

IV.

L

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby nare2y podai liczbg i emitenta akcji:
U..L{...... IXe..
c.?.,h......

tt

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz loyo akcjiw sp6lce:

"/.,/.!€.....A!;Ih.g.?.h

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w
wysokodci

€

2)

2. Posiadam akcje w innych sp6tkac h handlowych - nale2y podai
liczbg i emitenta akcji
tL€_.....c.pt :t ck1......................

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d
w wysok osci:

k(€....0_9.lhdk5

,

v
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek,
odrgbnego)

z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego

od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej. jednostek

majqtku

samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej
nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai
opis mienia idatg nabycia, od kogo: .............

tvlE...A2..Ike?L.

VI
I

. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz
4 @ale2y podai formg prawn4

?
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- wsp6lnie z innymi osobami .,.1

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w rvysokodci:

......h8r11.e.,.c.t.x1.....-...s,rq$\.*.....-d:s-u-*1
2. zarzsdzam dzialalnosciq gospodarczq lubjestem przedstiwicielem pelnomocnikiem
dzialalnoSci(naf ezy podat, formg prawn4 i przedmiot dzial alnoSci):.{

takiej

!!.....Qei.1;fi....... .....

Z tego tytutu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokolci: ..L/b.L...112.1h€71.....

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

..k(5...nA.f.:t,iL.\......

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ........
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.k1*=.......8.p.I7

v1

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysok oici: .,L.15....1).e*.A.\...,

VIII
lnne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkorvej lub zaj96,
z podaniem kwot uzyskiwanych_z kazdego tytulu:
.
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IX.
Sktadniki mienia ruchomego

o

wartodci powy2ej 10.000 zlotych

(w

przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podad markg, model

irok produkcji): .O.P€.(.....fr.t.L!?,.*......1:t...*p..€n/
o A*.....)-L:{1..€..(...r5.....2.{46l........fr.*e-*. .eh.?!,.*..k2./..(./.t*.i.4................
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x.
Zobowiqzania pieniQzne o wartosci powy2ej 10.000 zlotych, w tym
zaci4gnigte kredyty

i

po'yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
zdarzeniem. w jakiej wysoko Scll: ../.t..,.{......

w

zwiqzku

z jakim

-t

