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o3oba skladajqca oiwradczenae cbo,iazaoa jest do zsodnago z plasda,
stalanDego i zup.].n.go wypelnienia kaid.l z rubryk.

5. o6riadczenie o stan:.e lalqtLovyD obej&uj6 loFni.i wiertytelno6ci

(lmiona l nazwrsko

3. oec,ba skfa.Lal4ca o6riadczenie obowl4zana jest ok!e61ac plztaa]€2nosi
po6zczeg6lf,ych skladnik6{ nal attowych, doc}lod& i zcboeiazail do uajatlu
odrebnego i Dajatlu objetego Dtienska e3polnoicla ualqtloF4.

2. Jei.11 poszczeg6lne lubrykl D16 znaldula e konk!€tnta prtlE.alku
zastosoranre, nalety s?isa6 "Di€ dotycry".

Hq,.,&\,", H t.{a- {oir."rc'^e[ [*f*O
oraz nazwisko '"a",.r {cp l o"neK

ulodzony(a) Ch ('5 {91}. "..lt"rbJrx,
51HI.q.ft.N5. .'!!,r'xr,,-r: .frbveal*c,u;L.1. &rub"ve

k^x"nvo'.nr.L dS. +:,.*ls6lovt&
Rs"ctr"s.. .. .0^!.iA.ur . ?Ktlao $t€. ],,-Lk,
{riejsce zat.rud0enia, Qtanowisko lub funl<cla) po 2agoznanr'J s,e /

przeplsami ustary z dnia 8 marca 1990 r. o sa:lcrz6.izie Eninnyn (Dz. U. z

2o-I7t. poz. 1875), zgoatnie 2 art. 24:n tej ustawy oskiadczan, 2e posiadan
(c.,odzace h sklad nalzeiski€l ,sF6l:.Sc: ralatkc ej 1ub s!anowi.ace 16:

majqtek odrebny:

4. O6uj.adcz€Di. o st oie rajatkoqr dotyczy etattu p klalu 1za grat1cq.

5. w cze6ci A o6{iadczenia zawartE s4 infomacje jaMre, ,rczeicr B za6
infolEacle nielawne dotyczace a&esu zaDieszkania skra&jacego
o5{iadczeDl€ oraz lrelsce polor€nia nieEch@osci.
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zasoby pj.enlezne

- Srodki pienieine zgrorxadzone e h.alucie potskiej:

...%..eos r11..[

*t"t- Srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej:

. 
^'\liS

,.u.- dJott

1. Dom o powierzchni: /3q,
a++Is84ls[-..

.. mr, c wartosci: 600. 000 J-

.w::got'^ok r+.u$qtt-ourcr-.

II.

2. Mic6zkanie o powierzchni

tytu ] prawny: .....,4"f"\...

s.6. .0oo..eI.

, m'?. c wartosci:

et"tr
3. Gospodalstwo rolne:

rodzaj gospodarstua: q"tt- - . , powierzchnia: ../r6i.k5.h-.

rodzal zabudolry: . . .Ali*-

w${t.u\teL
Z leqo lytulu osiagnaleh(elan) H roku ubiegt).m przych6d i

dochoo vr wysokoscl. . . rtrrlL . . n[o]t La"{ . .- o J
4. Inne nieruchomosci:

. 0\a\ r^"

$\.160 2T1
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III.

udzialy !e stanowia pakie! wj.ekszy niZ 10: ud2ia]6w w sP6ice:

z tego tytulu osiagnaien(eiam) w rolu ubieglym doch6d !,, wysokosci

L,rrofeer\S\.s.. urui.t[s.tl+,

t. Posiadan udzialy w sp6lkach handlo ych z udziaten qninnych os6b praltnych
Lub p!zedsiebiorc6w, a kl6rych uczeslnicza, takie ogoby - naleZy podaa
l lczbe i eni'.enta udzia]6w:

f+\L e*a*r

2. Posiadan udzialy q innych sp6lkach handlowych - nalezypodaC Iiczbe i
emiien!a udzia]6w

^,uR

I1I

1. Posiadam aLcje er sp6]kach handlowych 2 udzj.alem gminnych og6b pratnych
lub przedsiebiorc6w, w k!6rych uczestnicza takie osoby - nale2y podae 1-iczbe
i emitenta akcj i:

l.l,\c

d,o.W

tut*t



z tego tytulu osiagnaiem(alanl w roku ubieglym doch6d !r wysoko6ci:

- na]e2y poda6 lic2be i2. Posiadarir alcje w innych sp6]kach hand]ouych

eftlleflta akcj i:* e\-t

- wsp6tnie z innymi osobami

Z lego tyluiu osiagnalen{e}an) w loku Llbieqlym przych6d

Nabylen(afr) (nabyr n6j ma12onek, z Hylaczenien nienia przynale2nego do jeqo
natatku odrebnego) od Sl(albu Panst a, innel panstnoFej osoby prawtej,
jednostek samor.zadu terytorialnego, ich zwiazl6w lub od komuna.Inej osoby
prawnej lub zwiazku netropoLitalnego nastepujace nienie, kl6re podlegalo
zbyciu !, drodze przeEar$r -nalezy poda6 opis mienia i date nabvcia, od

kogo :

A.\iX-

1. Prowadze dzialalno66 gcspodarcza (nale2y podaa forme Praw:1a i przedmiot

j. doch6d H wysokosci:

e"Y%

l^be dDq.dirrJ



2. zarzadzan dzialalnoscia gospodarcza Iub lestem przedscauicielem
peinomccnikien takiel dzlala:no6ci (nale2ypoda6 forne prarna i P!zedmiot
dziatalnoSci):

.^rt(.

- l,sp5lnie z j.nnlmi osobami

z rego lytuiu osiagnalen(elan) w roku ubieqlym doch6d !r wysokosci

vrt.

W sp6]kach handlolrych (nazwa, siedziba sp6lki)

- jestem czlonkien zarzadu {od kiedy):

jesten czlonliem rady nadzorczej (oC kiedy)

lestem czlonkren korL!sji relrizyjnej (od kiedy)

z tego tytulu os iagna] em (elan) w roku ubieqlym doch6d $j wvsokosci

\/III.

{JX3-. dettre42

,.6.. orrC...rr.

3..t150 gf
.A,tr,uo\q\*..9 xvrs.q

rnne dochody osiaqane
zarobkowej lub zaje6, z

za!rudnienia lub
kwot uzyskananych

rnnej dzialalnoScr
z kazdego lytulu:

dsb .^.c'd.l,qf

e\-z



IX

Skiadniki mienia ruchoriegc o wartoScl powy2ej 1C.000 zlotych (mechanicznych
przypadku polazd6w mechanicznych nale2y podaa marke, nodel j rok produkcji) :

......,\\R. d%t

x

Zoboriazanj.a pienie2ne o wartoSci poHy2ej 10.000 zlo!ych, w tynL 2aciagniete
kredyty j. po2yczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo,
n z{iazku z jak:m zdarzeni.m, w jakj.ej wysokosci):

&'t*... ,4rr*.



Powyzsze osaiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstaHie art

233 S r. Koaleksu karnego za podanle nieprar'dy lub zaEajenie prawdy grozi kara

pozbawienia wolnoSci.

.tlokd.v 1./9:o\.-dt).2A ..hu.tr-
(niej sco!,o66, data ) (PoiPis)

ttrofl"^l.*ilW.


