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(miej scowosc)

1. o3oba skladsjac-a o6,iadcz.nie c,boxiazaDa j.!t do tgodn€so z Plavda,
stalann69o i zuPelnego wlP.lnieDia kat&j z lubrvk '

2. Jeiefi poszczeg6lne lubEykl nie znajduia { honkretnl'n Przvpadku
zt3toso*anj.e, n.1e2Y ,pisa6 'rle dotvczvi.

3. oscba 6ttadaiqca or6wiadczenie obowiazaDa jeet ok!e6li6 Przlmaletno6d

poszczeg6lnych skladri*6e Dajatkovtvch, dochod& i z<'botritzai do Dajqtku

odrgbnego i Eajatlu objetogo nali:enskq waP6lno6cia Dai4tlo"('

O6riadczenj.€ o stanie rajatkowld dotyczy naiettu { tlaju i za gEanj'cq'4

5. ogHi.dczenie o stanie Eajatkoe]r ot€jouj€ !6wnie' PielzvtelDo6'i

5. W cze6ci A oiirisdczenia zaHalte sq anfolDaci€ ja'n€, wc'e6ci B za6

lnfornacje nie jarno dotycz4ca a&esu zaDieszkania 3l(i'dajacego
o6,i.dczeni6 oraz a!ejsco Polozenia nierucbonosci.

czq36 a

Ja, ni2ej podpisany(a),

(imiona i nazeisko

oraz nazwisko rodowe)

dr.w

...t/3. O.(.,/.{4It. //c{
Vapr/*o.&ra . . .r<2./. a e. . .

irai ln,fures c | . m,ya 1/o. r.*

(miej sce "atrudnienia, 
stanoHisko rub funkcja) po zapoznaDiu sie z

przepisami uslawy z dnia a marca 1990 r. o samorzadzie gninnyh (Dz' U' z

2Ol7r. poz. 187s), zgodnie z art. 24:! tej ustaNy osniadczan, Ze posiadam

wchodzace w sklad natzeriskiej v?sp6lnosci majatkor]ei 1ub staoo iace n6i

maj4tek odrgbny:

#,



I

Zasoby pienie2ne:

- srodki pienig2ne zqronadzone w e,atucie polskiei:

€u o4(2

- Srodki pienie2ne zgronadzone v walucie obcej

- papiery wartosciowe

".,,* 
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II.

1. Dom o posierzch^r, ...//.Q........ m'z, o xartosci

tyrul prawny: ....#.fQ(klolK/.(r e( -.

na kHote: ....

..n,k../cz

. ..,/?.4.Q?P

2. Mieszkanie o Pot ierzchni: ..

tytu] PlaEny:

3. cospoda)islt,o rolne:
,/

rodzaj sospodarsLua, . . .2Q.//le

o wartosci:

... m', o aartosci:

rodzaj zabudo&y: ..... Ze

tytu] prawny: .. //,fA

z tego tytulu osiaqnalenlelan) t roku ubieqlvm Przych6d i

doch6d w irysokosci' .... .,/tQ?.Q.........-."'

.1/:€ . . a.t1l

, powietzcbnia: .4.tztt .

./€aea.a
/.q

?1

e1e.f"r

0or/l

4. Inne nieluchomosci:

4/€ t4,t



..... n/€.

III.

1. Posiadan udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem grninnvch os6b praltlvch
lub przedsiebiolc6w, w lt6rych uczestnicza' Eakie osoby - na1e2y Podaa
1i czbe i ernitenta udzial6H:

.dy,ry.

,/"./.yet

udziaty !e stanoflia paLle! lriekszy niz 10t ud2ial6w w sp6icel
, / -l . ^...fite. d?Qf<i/

,t1

hru/d
z tego tytutu osiqgnalem(91am) !l roku ubiestym doch6d Hrvsoko6ci:

/? te. .

nG...&

2. Posiadan udziaty v? innych sp6lkach handlowych nalervpoda6 Iiczbe i
emitenta udzial6!d:

a/e.fieyv<
z tego tytulu osiagnalem(elan) ,,l rolu ubieglyn doch6d ir uysokoscj:

IV

1. Posiadan alcj e w
lub przedsiebiorc6w,
i emitenLa akcj i:

/rtrz,/
/J

"f'y

tt,.€. .Q/q

sp6tkach handlo!.tych z udzialem gninnych o66b prawnych
w kt6rych uczestnicza lakie osoby - nalezy poda6 liczbe

akcje te stanowia pakiet wiekszy ni2 10X akcl i w sp6tcc

o1o 0,2'ltu



Z Lego tytulu osj4qnalen(eran) x roku ubieqlym doch6d il wysoko5ci:

.rrc../.e

2. Posiadam akcie w innych sp6lkach handlotrych _ na]ezy podad ]iczbe i
emi tcnta akcji:

4"rt4

lo/,t

,r ./eS7
kogo :

- l,sp6lnie z inDymi osobamj'

4/?. .

z tego tytulu osiagDalen(etam) !r roku ubieglyn doch6d uuysoko6ci:
_/

....., no...,/.;.fu.<l/.. ........./l

Nabylern(am) (naby] m6l nLai2onek, 2 ervlaczeniem nienia przvnaleznego do iego
majitku oarelnego) od skarbu Panstwa, innej pansleowej osobv prawnej,

leinoster samorzaau tery!oriatnego, ich zHiazk6i{ Iub od komunalnej osobv

irawnej lul ztriazku nerroPolitalnego nas!epujace nienie, k!6re podlegalo
zlyciu- * drodze przetargu naleZy poda6 opis nienia i date nabvcia, od

VI

1. Prowadze dzialalnos6 gosPodarcza (na1e2v podaC forhe P'awnai przedniot

dzialalnoSci)

t'|t€

. . i1./€.

ilp*cr't
--r <

lr4,q
J --r

ruA a.t"/.Vq
Z rego tytulu osiqqnaler(elam) w roku ubieqlyn przych6d

i dochod k hysorosc : . .. ...-.'11<. ,/rQOCt1



2. zarzadzar, dziatalno6c.ia gospodarc2a 1ub i esten przed6ta$icieler
pelnonocnikien takiei dzialalnosci (naletypoda6 fome Prahrla i P'zedniot
dzlalalnosci )

,tflaJ

- wsp6lnie z imymi osobami ..

z tego tytulu osi aqnalem ( elam) w roku ubieglvm doch6d w wysoko6ci

VII.

- jestem cztonkicm rady nadzoiczej

siedziba sp6iki):

".," 
/,f*y.

,/e/1ct./t1tt/(..

x sp6]kach handlowych (nazwa,

- jeslem czlonkien zarzadu (od liedy):

,{c..y'et,,,,/l
, .ory c/,/

,/
i?/

(od k.iedy)

...ak. o.

- jesten czlonkiem lonisji rewizvinei

Z tego tyLulu os iagnalen ( elam) ir roku

.\IIII.

rnne dochody osiagane
zarobkowei lub zaje6, z

b.h.qt/l
(od kiedy): ........

n;e e/r:/y'.q,/..../l
ubiegllan doch6d H wY

4ru,,/d.,ti<..oh

t ytulu zatrudnienia lub i nnej dzialalno6ci
Iwot uzyski{anych z ka2dego tvtulu:

,?4$7?.,...,?,i49,. . . z e <{n <,.7t2 .

,4*r#6.
-etJe, 7A7ra

r..oo,rin hLt*r&.2... €se4.s2......



r)a

Skladnili mienia ruchotnego o warto6ci po{v2ej 10.000 z}olvch (nechanicznvch
przypadku pojazd6vr mechanicznych nale2v poda6 narke, nodel i rok produkcji):

.rN..Qile.

ut.r.6e4.
..24/A
.10/A. ..,/60.a.d....

x

Zobovriazania pienierne o warlo6ci powyzej 1O.0OO zlotvch, -l, tyn zaciaqniele
it"Jvlv r poiyczui otaz Harunki, na jakich zostalv udzielone ('obec koEo'

" ,"ia,r" z iakim zdarzeniem, w jariei wvsokosci);

ntb



Pouyzsze osi,,isdczenie slladam Swjadomy(a), i2 na podstawie art'

233 S I xodeksu karnego za podanie niepra'dv lub zatajenie ptawdv grozt kara
pozbairienia xoInoSci.
/.),.-/( /p rar,. . . .1,( .d. 1., /<J b,tqtx'.7ar.e (84. .

(niej scoHoS6, data) (PodPis)


