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Irrraga :

1. osoba s}jtadajaca o5t iadczelri€ obowiazana jest do zgodnego z plarrda,
starann€go i zupelnego wrypelnienia kaidej z lubryk,

2. Je2el.i. poszczeg6lne rubryki lrie znajduja w konkretn]'E prz)?adku
zastoaowania, naleiy $I,isa6 nDie dotyczyt.

3. Osoba skladajaca o6wj,adczenie obolriezana jeat or!re61j,6 przynaleino66
poszczeg6lnych skl.adnik6w najqt[owych, docbod6w i- zabot iqzari do BajAttu
odrebDego i Eajattu objetego ualieriskq wsp6lno6ciq Eajattona.

{. O5}tiadczenie o stanie Daj4tkox'ji! dotyczy lajatku w kraju i za granica.

5. O6wiadczenie o stanie uaj Etkotl.yE obejnuje r6wnie2 rierzytelnoici
pienieioe.

5. W cze6ci A oswiadczenia zawart€ sA inforBacj€ jarrne, t{ cze6cj. B zas
iaf olmacje nie ja$n6 dotyczace adle6u za.oi€azkania ektadajacego
oswiadczenie oraz Eisjsce poloi€nia nieruch@o6ci.

CZESC A

NJa, niiej podpisany (a) , $ 0rqXinrl \eoepul
(imiona i nazwisko

oraz nazwj-sko rodowe )

urodzony ( a) .\-8 rpsqhuft.|r8tp Q*.ubornr.r

) dC*{
o

(miejsce zatrudnienia, stanolrisko lub funkcja) po zapoznaniu sie z

przepisami ustalry z dnia I marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym lDz. u. z

2O77r. poz. 1875), zgodnie z arE. 24h tej ustawy o6wiadczan, 2e posiadan
wchodzace w sklad nalzeirskiej wsp6lno6ci majatkovrej ]ub stanowiace n6j
maj at ek odrebny:



I

Zasoby pieni"eZne:

- Srodki pienieZne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pienie2ne zgromadzone H walucie obcej:

SN(zfucur,,V" bi"c6nru *$- -reE- . ..?arizq

.,1.50.9p

Nur. dn![n-ry
- papiery warto5ciowe:

fluq. tu\*v
.. na kwote:

II

1. Dom o powierzchni:

tytul prawny:

2. Mieezkanie o powierzchni, -.--- *', o wartosci:

.Q.\. l\5.h.f,J.h.u .,, o warrosci: . .h.A.O.00O.r@

. . . .CIi/l} . .vlns,rno:acn

nue dr*3ind1/.

tytui prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o h,artogci.:

rodzaj zabudowy:

tytui prawny:

Z tego tytulu osiagnalen (eiam) w roku ubj-eglym przych6d i

doch6d w wysokosci :

4, Inne nieruchomosci:

powierzchnia r

t\\lg 6o\*\

o warto6ci:

m're d.olX'ry

powierzchnia:



IIT.

udzialy te stanowia pakiet w.iekszy niz 103 udzia]6w !, sp6.lce:

1"
TJ

d'iJ {/tn{/

......tfrt'e...dp u^/
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieqlyrn doch6d liwysoko6ci:

2. Pos.iadam udzialy w innych sp6?kach hand.lor,,/ych - nale2ypoda6 1iczbg i
emitenta udzia]6w:

d"u*t

tw.

Z teqo tytulu os iagnalem (e] am) w roku ubiegllm doch6d w wysoko6ci:

'e *brrl/

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udz.ia.lem grninnych os6b prawnych
Iub przedsiebiorc6vr, w kt6rych uczestnlcza Eakie osoby - naleZy poda6 1iczbg
i emitenEa akcj i :

d'Y
IV

c,8ilL/

akcje te stanowia pakiet !,r.iekszy ni2 10* akcji w sp6lce:

Nc 4-V

tytul prawny:

1. Posiadam udzialy n sp6lkach handlowych z udziaiem qminnych os6b prawnych
lub prz edsigb iorc6w, w kt6rych uczestnicza, takie osoby - na1e2y poda6
Iiczbe i emitenta udzial6w;

0ME

frw

N'(..

.nte..



Z tego tytulu os iagnalem ( e lam) w roku ubieglym doch6d w !.,,ysoko6ci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handfowych - nalezy poda6 ]iczbe j-

emit.enta akcj i:

... /n49..dtaU

Z tego tytulu osiagnqlem (elam) w roku ubieglym doch6d wr,eysokosci:

edo /,,,,Y.
(.i

Nabylen(am) (naby] m6j mai2onek, z wylaczenlem mienia przynale2nego do jego
majatku odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej paistwowej osoby prawnej,
jednostek samorzqdu terytoriatnego, ich zwiqzk6w Lub od komunalnej osoby
prawnej lub zwiazku metropo.l-i t a lnego nastepujace mienie, kt6re pod.legalo
zbyciu w drodze przetargu -na.Ie2y podai opis mienj-a i date nabycia, od
kogo :

nue d.olg

VI

L. Pro!,radze dziala1nos6 gospodarczq (na.IeZy poda6 forrne prawnEi przedmiot

d zi alalnosci ) :

- osobi6cie {r!9.. dru

- wsp6lnie z innlmj. osobami

Z t.ego tytulu osiagnalem (el am) w roku ubieglym przych6d

i doch6d w wysokoscl: /.r woy/

me. dolga



2. Zarz4dzam d
peinomocnikiem
dz i-ala 1no5 ci ) :

z i al alno6 c.ia gospodarcza 1ub jestem przedst.awicielem
takiej dzialafnosc.i (nalezy poda6 forme prawnE i przedmiot

- osobi- 5 cie we..c/a/5.

- wsp6lnie z innlrmi osobami

Z tego tytufu os i4qnq.Iem {g}am) w roku ubieg}ym doch6dw wysokosci:

,'i/ ,/ Or*

vf r,

!'l sp6lkach handlor.rych (nazwa, siedziba sp6lki):

new
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) :

lvu
- jestem czlonkien rady nadzorczej (od kiedy) :

- jestem czlonkiem komisjj. rewizyjnej (od kiedy):

(. d,r/g

, d*^
Z tego tytulu os iagnalem {e}an ) w roku ubieglyn doch6dw wysoko6ci:

ruv. d,t$.wy.
VITI.

Inne dochody osiqgane
zarobkoil'ej Iub zai96. z

zatrudnienia fub
kwot u zys kiwanych

innej dz i a] a l-no5 c j"

z kazdeqo tytu.lu:
z tytulu

podaniem

k*u., .l\\.,.\\b. ,9

. .q,. -t.0Q. r

9e,o

Qr*.,t .0+d.ng*q..

Qiq)ft hflq-&
)iL\\O\,.(\ Ht * wie owir \t\rnorcct ode-raf ,,681,T 5
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skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 1o.ooo zlotych (mechanicznych
przypadku pojazd6w mechan.icznych nalezy poda6 marke. modet i rok produkcji):

/yv',*u

x

Zobowiazania pien.ig2ne o wartosci powyzej 10.OO0 zlotych, w tym zaciagniete
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
i.r zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) :

nue dnlyoryV

rx.



Powyzsze oswiadczenie skladam 6vriadomy(a) , i2 Da podstawj-e art.

233_ S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi karapozbawienia wotnogci.

aX.qrxctrnor .[t. \q, !J
(miejscowosi, data) (podpis )


