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3. osot'a skladajqca oiwaadczcnae cbowiezana j€st ok!e61r6 przynaleznoBc
poszczeg6lnych skladniL6w aaj atl<owych, dochod6r{ i zobowi4zai do rajatku
odlgbnego i Dajqtku obJet6go Dalzensk4 Fsp6ho6cia Daj4tkow4.

2. Je2eli poszczeg6lne tublyki nie zDajdulq w honkletrld przypa.U<u
zastoso{ania, na1€:y upisa6 iEie dolyczy"

4. O6Pladcz€n1e o stani€ lajat]<ow!@ dotyczy lalqtku F tlaju iza glanicq

5. o6eiadczenie o stanie lajqtLoFt@ cbejDuje lo,niei rislzytelndaci

1. Osoba skladajaca oSxiadczenie ob@iazana jest do zgodDego z p!a{da,
starannego i zupelnego F),pelDienia karctej z rublyk.

6. tr czeici A o6{iadcz€naa zawa.te sq inforeact€ lswn€, wcze6ci B zai
rnfolracje nrejawne dotyczqce adlesu zai€szkaDia skLadalqcego
o6wiadczenie oraz raej6c€ poloienia n1eruchono6ci.
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(i.miona i razsisko

oraz nazwisko rodowe)
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(mtcJEce zatsrudnienia, stanosisko lu.b funkcja) po zapoznaniu sie z

pr2episami ustar,,y z dnia 8 narca 1990 r. o sanorzadzie gminnlm (Dz. U. z

2OL?I- poz. 1875), zgodni.e z art. 24h tej ustawy oswiadczan, Ze posiadam

iichodzqce w sklad mal2e6skiej wsp6lno6ci najarkoldej Iub stanopiace n6j
majatek odrebny:



I

Zasoby pienie2ne

- Srodki pieniezne zsromadzone w walucie polskiej:

Srodki pieoiezne zgromadzoDe w walucie obcej
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- papiery HartoSc.iowe

II.

1. Dom o powierzchni ...,1.4.0-

wt Arva 2.Q

n'?, c wartoaci

m', o uartosci:
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2. Mleszkanie o powierzctui

doch6d , wysokoaci

4. Inne n.ieruchomo6ci:

3. cospodarsElro rofne:

rodzaj sospodarst,,a, J.AC.... .. .., poslerzchnia
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Z -r_ ,r ,fl ,r ,

rodzaj zabudouy: ) ).U,l,' UtA
ryrui prav,ny: ... V.V.[.ASN0.5i.......
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z tego tytulu osiagnalen(elam) w roku ubiegtyn przych6d i
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III.

udzialy te sLanoii-ia pakiet aiekszy ni2 10t udzial6w w sp6tce:

1. Posiadan udziaty w sp6lkach handlowych z udzialen gminnych o66b plaw[ycb
tub przedsiebiorc6D, w kt6rych uczestnicza, taki. oEoby - nale2y podad
liczbe i enitenta udzia]6w:

lYtE ilcry\zy

akcje te stanoaiq pakiet Nielszy ni2 10* akcji v,r sp6lce

1,1!E DaTY(ZY

IYI? DQ!IOZY

M].E DqI YCTY

vtq gQitczy

z tego tylu-Iu os-iagnalen ( elam) w !oku ubieqlym doch6d rvysokoSci:

Z teqo tytulu osiaqnalen(elam) !, roku ubieglym doch6d !, i{ysokosci:

ry iE 00 ! 92:t
IV

1. Posiadan akcje w sp6lkach handlouych z udzialem gminnych o86b prawnych
lub przedsiebiorc6w, w kt6rych Dczestnicza takie oBoby - nale2y poda6 liczbe
i emitsenla akcj i:

l\tE Ct)iY r:zY

lvlE DqlY ez )

2. Posiadan udzialy w innych sp6llach handLowych - nalezypoda6 liczbe i
emrtenLa udzralow:



.tuiE. Dc:ryEly
2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handloi-?ych - nalezy poda6.Iiczbe i
emitcnta akcj i:

l\iiF DolY cl Y

Z tego tytulu oslagDaien(eiarn) w roku ubieq]],m doch6d w {ysokosci

Z lego tyLulu osiagnalem(Alam) w roku ubieglyn dochod vr irysokosci:

Nabytem(aln) (nabyt n6j nalzonek, z rrylqczenien nienia przynalezneqo do jeqo
najatlu odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej panstsowej osoby prawnej.
jecinostek samorzadu !ery!orialnego, ich zwiazl6w 1ub od komunatnej osoby
prawnel lub zwiazku ,netropolitalnego nas!epujace mienie, kr6re podlegalo
zbyciu w drodze pr:zetargu -na1ezy poda6 opis nienia i date nabycia, od

]\,\E CQ]YqZY

tliE DoI)tlly

l\/lF O0l.l 1]zY

VI

1. Prowadze dzialalnosc gospoctarcza (na]e2y poda6 formg praiina i przedrniot

- wsp6lnie z im)4ni osobami

Nrr Dory tz y

z tego tytulu osiaqnqlem (elam ) w roku ubtegiytr przych6d

i doch6d w wysokosci: . lV.l.E.Qp5{!2y............

- osobiScie



2. zatzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedsta!,icielem
petnomocnikiem taliej clzialalnogcj. (nale2ypodaa formg pralrna i przedmiot
dzialalnoSci ) :

lviP U?ltzy

Z teqo tytulu osiagnalem (e] am ) !l roku ubieglyn doch6d w {ysokosci:

- usp6lnle z innymi osobani

VIII.

Lvl.E rOrypry
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VII

w sp6]kach handlorych (nazwa, siedziba sp6iki) :

tv\E Dq1Y q77

)YLT D.]Y9Zl
- jesten czlonkien zarzadu (od kiedy):

- je6tem czlonkiem rady nadzorczej (od kredy):

l!!r 0 QIYCzY

ll lE 'tlQlv ! zY

tvr E Q9rY cz)

]YIE DQl)q?Y

- jestem czronkien komisji reHizylnej (od ki€dy):

Z tego tytulu osiagnatem(elan) w roku ubiegtyn doch6ct w Nysoko6cj:

Inne dochody osiagane
zarobkowel lub zaj e6, z

tytulu zatrudnienia 1ub
k!.lot uzyskiwanych

innej dzialalnoSci
z ka2dego rytu.lu:

11 r]VId 3_41t44 ,50 2t
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IX

Skladniki nienia ruchomego o warloSci powyZej 10.000 2lotych (mechanicznych
przypadku pojazd6w ftechanicznych nalezy podad narke, nodel i rok produkcji):

l,tlE ..DQ.T.\.17y...

x

Zobowiazania pieniezne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tyn zaciagnie!e
kredyty i pazyczki araz warunki, na jakjch zostaly udzielone (wobec kogo,
H zvri4zku z jakim zdarz.nicm, w jakiej lrysokosci):

lviF D9I19l!



Poly2sze oswiadczenie skladan Swiadomyia), i2 na podstasie art.
233. S 1 Kodeksu karnego za podaDie nlepraudy lub zatajenie prawdy grozi karaPqzba$ienia wolnosci.

zERO+[vy A7tI\,2Q?ly, Rocek t4nna
(niej scolros6, data) (podpis )


