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Oscba sl}adajce o6Fi.dcz.nie cbon1azana jsst do rqodn6go z prada,
ata.aanego i zupelD€go rlpelnj.enia Latdej z lubryk.

J€relj. poszczeg6lne Eubryki na€ znajdujq B konkr.tn)E przyl,.alku
zratoao{ania, naleZy wpj-aa6 iai. dotyczy".

3. OsobE skladajqca o6niadczeDie obori4zana l€6t okre6li6 prulaaLeino6c
poszczeg5l.nycb 6ktadnik6, DajatLorych, doc}lod6{ i zobdiqzei do liajatt<u
odlebnego i EajEtku objat.go lelieiska x6p6lDo6ciq Esjettoeq.

a. Oixj.adczenie o Btlnie Eajqttolfy! dotyczy l.rlttlu f, Xraju i!a g!a!d.cq.

s. odBiadczcoi€ o st Die ,!ir.*crll[ obejEuje roi.oi.t r:..fzyrelnosci

Ja, ni zel poapi s any;y*/

6- w czt6ci A o6wiadczenta zawart€ sq iDfomacjo jarn6, wcse6ci B zag
infoaacje ni6jame dotyczace a&esu zeEieszklni. skhdajacego
o6t{iadczoni€ oraz Daejace polonenia ni€lucb@o6ci.

(i.miona i Dazeisko

oraz nazwisko rodoi{e)

urodzony(a) ........ !8,?,3,/.9.€{.... "
.......C. K.Zr'. U.. rt r..tl...w.. Aa.cr

Qtpre .?fr!:)F*. QAPlr,s

a,o_\c,. 8A (4U
h.p.rz.+r

(niejsce zatrudnienia, Etanolri6ko lu.b furkcja) po zapoznaniu sie z

przepisami uEtawy z alnia a marca 1990 r. o sanorzadzie qnjnnyn (Dz. U. z

2OL7r. Eoz. 18'15), zgodnie z arL- 24l. tej ustawy oswiadczan, 2e posiadan
wchodzace w sklad hal2efskiej Hsp6lnoSci najatkoerel lub stanowjace n6j
najalek odrebny:
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I

- 6rodki pien-iezne zsronadzone w walucie obcej:

Zasoby plenietne:

- Srodki pieniezne zgronadzone , aalucie polstiej;

{.. ..

3.8 ppa z*

z3.al.rt 4

- papiery lartosciowe:

m. .ch{"ry.

mle olo {r.zu''''f- t

II
,4a 2....2(.1.2. . m'?, o warto6ci:

t ytul prardny:

2. Mieszkanie o powierzchni:

lytul prawny: ....... .....{21

.a*lzsnat.{.
-<1-a: rl,', a wartosci:I**4y c-./U

3. GospodarBEeo rohe

lodzaj gospodarstea:

o lrarto6ci: .........

rodz.j zabudosy. -...

tytu] pralrny: .......

. {o.Ls
.z^r,/4rtlb
ahrro4'

y'*.97t
.,1'

z lego tytulu osiagnalerTr(elam) !r roku ubieglyn pr

cloch6d w llysokoscj , ,..........m'r= *4q
4. Inne nieruchomo!ci:

.44*r

,q poeierzchnia: ....1r.4.t.b^.

zych6d i

I(.</.71

-L:. a4*/

1. Dom o porierzchni:



1. Posiadam udzialy n sp6]kach handlowych z udzialen gminnych os6b prawnych
lub przedsieblorc6w, w kt6rych uczestnicza, takie osoby nalezy poda6
liczbe i enitenta udzial6w:

/n xn&.y

!ytu] prasny:

III.

udzialy !e stanoHia pakiel wiekszy ni2 10? udzia]6w w sp6lce:

nie.d-o(1,2V

*&=y

ubieql rm doch6d r, rysoko6ci:

I e

I
/),).t.(.

.L...

z tego tytulu os i agnalen { e}an) w roku ubiegl},n doch6d Nysoko6ci

Z tego !ytulu osiagnalen (elan)

,14 !€. e.4.4nzf

2. Posiadam udz.iaty a innych sp6lkach handlowych nalezypoda6 Iiczbe 1

enitenla udzial6lr ..,<::.......,.,.

I\r

' '/'<':: '

1?'l:.?

1)1e<

. ,1::. .

1. Posiadam akcte w

Iub przedsiebiorc6u.
i emicenta akcj i:

sp6ikach handlowych z udzialem gminnych os5b prawnycb
!r lt6rych uczestnicza takie oEoby - nalezy poda6 liczbe

akcje te stanowia pak-ieL wiekszy ni2 10t a

,44. (_<. & fu
/

""/-'

l



2. Posiadan akcje w innych

emitenla akcji:

.4r1 aoQ,r/
......(::.

sp.l<a-l 1a-o gwyc - na.azy poda6 l1.zoo 1

ml<..e/afr,c2*...t/

I

Z tego tytulu osiagnalen(elan) w roku ubie tym doch6d w wysokoSci:
I

.24.(C..

Nabyle,n(an) (nabyl m6j malzonek, z wylaczenien nienia przynale2neqo do jeqo
najatku odrebnego) od skarbu Paf)stra, innel panstwowej osoby prawnel,
jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazk6w Iub od komunalnej osoby
prawnej Iub ziriazku metropolitalnego nastepujace rnienie, kt6re podlegalo
zbyciu s alrodze przelar$r -na1e2y poda6 opis mienia i date nabycia, od

kogo: . -

(n. .ru4ry(e

\rI

1

.,aa:

.<:::

]-

. Piowadze dzialalnosa gospodarcza

dzialalno6ci ) , ............. a.Yl.(

- wsp6lnie z illnyni osobami

(nalezy poda6 folme prawna i przedmj.o!

de.$"r7
. ra::. .

<a::. . .

(:......

::......

Z tego tytulu osiagnalein(elam) w roku ubieglyn p

.,/
i dochod d w/sokoi" : : .. .. .. ..a141 lP.. .6/-.O.fr



2. zarzadza dzialatnoscia qospodarcza ]ub jesten przedslat.,ici.elem
pelnohocnitrer takiel dzjalalnosci (na]eZy podae forme prawnA i przedniot
dzralalnoscr): - -.. ./<:.. -. .

..u a/I

! o&4
<4. .

wsp6lnie z im)ml osobami

z tego tytulu osiagnalem(elam) w rok ubieglyn dcch6d u wysoko6ci

VII.

W sp6ll<ach handlohych (.azwa, siedziba sp6ihi):

.41. .a€rry

eQ-z"z
;;-' 24,

,(
€

.44 -<.

- jestem czlonkiem zarzadu (od Iiedy):

- jesten czlonkiem konisji rewizyjnej lad kiedy). a14-,.3..

Z teqo LvLuJL osiqonalem(elam) w roku ubie9.)r ooch6d N wysolo6ci

..2.',.q.. &furn4 .

vrrr. /

aL/

,,
- re6teh cz,on{rem raoy nadzorcze r (od k}edy): .rUC<..ek(Q*l

Inne dochody osiagane
zarobkowej hb za)ec, z

tytulu zatrudnienia lub
I!{ot uzyskiiranych

innej dzialalnoSci
z kazdego tytulu:



IX

Skladniki mienia ruchomego o wartosci pokyzej 10.000 zlotych (nechanicznych
przypadku pojazd6N nechanacznych nate2y podac narke, nodel i rok produkcji):

6a,, cs&.. cP-El.z*rr.p* : !.€-98,r
P...F{16 Fcu:,4o.* -, At.o.9 r

fe,t .f:::

x

Zobowiazania pieniezne o wartosci powy2ej 10.0C0 ziotych. w rlm zaciaqniete
kredyty i po2yczki craz warunki, na jak.ich zostaly udzielone {wobec kogo,
N zwiazku z jalim zdarzeniem, w jakiej wysokcsci):

^l
. ?os . .5 L. . e.t 7 u o a^: 7 N.T{. to4 9.pq.l.0.A./A 4oo / 5 ? 4 f4 136t/Lt

md- ,nroloi. f,A ..1"{"*a1{Arqyk...- 4zooQ"h
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Powy2sze o6wjadczen.ie sklaclan swiadony(a), i2 na podstawie ait'

233 S 1 xoaleksu larnego za Podanie EiePraudy lut'
Dozbarienia irolnoSci.' *k^nlt* da-i*- !-6,.a4.!411.....

rlie pr:a grozi kara

t

(mjej scouo56, data) (PodPis)


