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1

czqsc A

Osoba 6kladajqca oli{iadczsDj.. cboriazana jest do zgodnego z PEaed-a,
stalannego i zupelnego ,tT)€lDionia xardei z rubryX

2. Jeieti poszczesolne rubrykj. Dj.e znajdujq w konkletnle Plzypadku
zastosoHania, naleiy wpisa6 npl6 dotvczy" '

3. osoba stladajqca o6pisdczenie ob@iizara jest okte6la6 pizYDalezno6i

poszczeg6lnych skla&ik& DajatkoFych, dochod6B i zcbotiazali do tiajqtl<u

odrebnego i. Dajatku objetego &alre!6sla ssP6]noicia najatkds.

4. o6riadczenie o stani€ Eajatkor)d dotyczy Dajatku P klaju iza glatr1ce

5, og{iadczenio o stanie raj4tkowld cbejEuiB !6wDie, ,ierzYt€Ino6ci

6. ,I cz96ci A oeHiadczenia zawalte sa anfolnacie ja{t6, xcze6ci B za6
infolEacje ni6ja*a]e dotyczace adlesu zaeieszl<ania skladajEceso
og,iadczenie olaz Diejsce polozenia Dielucholo6ci.

Ja, ni2ej podpisany(a),

{imiona i nazwiBko

AtPrel+x Lk md.:.Abe*t.

,$'qu/,,a.tkd7..
oraz naz{isko rodore)

9 , r1.4 . .tl .9.>. k .q

(miejsce zatrudnietria, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu sie z

przepi6ami usEawy z drria I marca 1990 r. o sanorzadzie gninnyn (D2. U. z

2o!1r- E'oz- 1875), zgodni€ z arE. 24}, tej ustawy o6!{iadczan, ze posiadam

wchodzace { s}}6d nal2eriskiej Nsp6lno3ci mai,rtkowel lub stanowrace n6j

majatel odrebny:



I.

Zasoby pienie2ne:

- srodki pienie2ne zqromadzone I"l walucie polskiej:

- Srodki pieniezne zglomadzone w walucie obcej

- papiery Hartosciovre:

o.\R.. dDlqcL/

/49. ddrtul.

/?Lg da)**.7

anlqy

II.

1. Dom o po*ierzchri

iodzaj zabudowy

... m'?, o warlosci

rue..d.dqctf.
2. !,,ieszkanie o powierzchnj:

tytul praPny:

3. Gospodarsruo !o1De:

rodzaj gospodarstlr

o wartosci:

m'. o wartosci

.........rue

., powierzchnia

ft*

.ae.ddt4c+y.

a^e . . dol4ory

d!,q
z teqo tylutu osiagnalem(elan) H roku ubieqlyn przych6d i

doch6d w wysolosci: ....

4. lnne nieruchomoSci:

pol}]ierzchnia:

o rartce._: ..



l,t.-lasar.rgL

III.

1. Posiadah udzialy , sp6lkach handlowych z udzialen gninnych o66b Pra*[ych
rub przedsiebiorc6w, N kt6rych uczestnicza, lakie osoby - Dale2v Poda6
liczbe i emitenta udzial6i{:

udzialy te stanowiq pakiet lriekszy ni2 103 udzlal6$ sP6]ce:

1. Posiadam alcje B

lub przedsieblorc6w,
i emirenca akcj i:

.tulqcq

dd/ay

ru!

sp6ltach h:ndlouych z udzialem qminnych o36b pra{nvch
,lt6rych uczeslnicza takie osoby - naIe2y poda6 liczbe

2. Posiadan udzialy P innych sP6ikach handlowvch naleZypoda6 liczbe j'

e)iitenta udzia]6w

rulJ. htyorrt
Z teqo tytulu osiagna] en ( e lam) w rolu Lrbieqlvn doch6d harvsoko6ci:

.....nw. ArlqW

dd.,/aty.

rue..da/qcta/

Z teqo tytulu osiagnalem(eram) a roku ubiegtvn doch6d w wysokosci:

IV

lu9

akcje te stanoNia pakieL lriekszy ni2 101 akcji w sP6lce:

(4e



Z tego tytulu oslagnalem(elan) w rolu ubieglvn doch6d w Hvsokosc]:

2. PoEiadam akcje r', innych sp6ikach handloi'rych - na]ezy poda6 liczbe i
emitenEa akcj i:

kogo :

- ,sp61nj-e z innymi osobani

/?,te ...ote]!/.gty.

r,+e ddqc4

an/'fg

Nvc.,4

c{o///c,/,y

z tego tytulu osiagnalem ( elam) H rotu ubieglym cloch6d Htrysokosci:

(ke

Nabyiem(an) (naby] m6j nalzonek, z wylaczeniem mienia p!zynaleznego do jego
majatku odrebnego) od slarbu PanstHa, innei pansLuorei osobv prawnei,
jednostek sanorzadu terytorialnego, ich zwiEzk6w Iub od komunalnej osobv
prawnel -Iub zlliazku ,ne!!opol italnego nastepujace nrenie, kt6te podlegalo
zbyciu w drodze przetar$r -nalezy poda6 opis mienia i date nabvcia, od

rue

1- ProHadze dzialalnosd gospodarcza (na1e2y poda6 forne prawna i przedmiot

VI

nLe

w rokD ubieqlyrn przych6d

n\e dalucg

Z tego tytulu os iagnqlem (e1an)

i doch6d u wysokosci: ........ tue d"/f*.1



2. zarzqdza dzlalalnoscia qospodarcza lub jesten przed6tawicielen
pelnomo;niliem takiej dzialalnosci (naIc2vPodad forme Pra'ina i przedhiot
dzialalnoSci ) :

- \,sl)61ni. z imymi o6obani

Nqcq

z tego tytulu osiagnatem ( elam) w roku ubieglvfr doch6dw wvsotosci:

jestem cztonkien zarzadu (od tiedv):

.nL?. alyr.ol

A,tt!/a/

h,tt dply.ct-l

,1p1,/cq:

..../w
VII.

w sp6]kach handlowych (nazlra, siedziba sp6lki):

tu.e

- jesrem czlonkiem rady nadzoiczej (od Iiedv)

iestem czlonkiem komisji leBizyjnei (od kiedv)

rve dd,/*/

z tego tytulu osiaqnaien { e} an) x roku ubieq}vm doch6d s wvsotosci:

rue..,laly.cty...

rue do/4c.ry

Inne dochody osi4qane
zarobkowej tnb za)et, z

tytulu zat rudnienia 1ub
kwot uzyskiHanYch

annej dzialalnosci
z ka2dego tytulu:

omsq),,*ua....
. .d.ido...tocip.eit

l?31 l, {6
4910

A.,n -. . . .J*U..... d.,,*)g.. w.Url a^

_ osobi6cie . .. ..1t19,..

VIII.



IX

Skladniki mienia ruchomego o lrartosci Powvzej 10'000 zlolvch (mechanicznvch
przypadku pojazd6w necha;icznych nalezv poda6 harke, model i rok produlcji):

.t*e...ddq,ty

x.

zobowiazania p.ienietne o sarlosci powyrej 10.000 zlotych, w tvm zaciagniete
kredyty i poiyczki oraz warunki, na jakich zoslaly udzielone lt'ob'c koso,
w zwiazku z jakim zdarzenieii, w jakiej wvsokosci):

nte ddqc4



Polry2sze o6uiadczenie skladan Swiadony(a), i2 na Podstawie art.

233 S 1 xoaleksu karnego za Podanie niePla$dy 1ub zalajenie pla$dy grozl kara
pozbawieDia xolno5ci.

.I{a o*ce . . I.1, cl :t JolQ lh"rd Elu.bri.a

(niej scoro56, data ) {Podpis)


