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osoba sklaalaj{ca o6*iadczenie oboria2ana je6t do zgodnego 2 plardA,
stsraDnego i zup€inego wpelni€Dia raidej z rubry]!.

Jerel.i pos2cze961D. nblyki Die zDalduja , k@k.etn)E t,!r)?adkuzastosdaDia, naleiy r.E,isa6 "ai. doryczy".
osctia skladajqce d"i.ac"""iE-E*is;;;;jest okre6ti6 plzyDarcrD066
Poszczeg6lhych stls&j.l<5B Dajatkd.}rch, dochod6w i zcibor.iqzei do Dalat].u
o&ebDego a Dajattu objet€Eo DalieislE wsp6lDo6cia D.jattoha.

4. oisiadczenie o staDie Eajatkowtd doryczy Daj4tru s traju j.za glanrce

5. oswiadczeDie o sranie EsjqtloqE obelDuje r6{nr€: Hje!zytetDo6ci

6. rl czeici A o:i*iadczenia zawarte sq infoloacl€ jaEne, ,cre5ci B zasiDforl8cj€ ni€jaPn€ doryc2ace adlesu zabiesztaria sktadajqcego
o6eiadczenie o.az si€jsce poto:eDia Dieruch@ogci.
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(trmiona i nazwisko

oraz nazvisko rodo!,e)

J,odzony(dr .3 14. ,/jsq . JZ.ounatl..'

{miej sce zatrudnienia, sLanowisko tub
przepisami usraly z dnia 8 mar.ca r99o r.
2o17r. poz. t8r5), zgodnre z arr. 24h.ej
wchodzace w sllad nat2enskiej Hsp6tnoscr
majatek odrebny:

funkcja) po zapoznaDiu sie z

o sanorzadzie grninnyi (Dz. u. z

Dstawy o:iDiadczan, 2e posiadam
najEtkowel l!b sranoldiace n6j

l9 zt ot. zots



I.

Zasoby pienierne:

- Srodki pieniezne zglonadzone w uatucie poisrj.ej:

......nlk

- Srodki pi€Diezne zqrornadzone D watucie obcej:

dn)./eq

dofucry

- papier:y rdartoscjore:

II.

1 Don o powierzchni: ......

tytu] prarny: . ...

tytui prawny: ... .

m', o wartosci:

nL9 Arl.rr{

. . tue. .du.lt/ct/
2. Mieszkanie o pouierzchni: Bartosci :

3. cospodarstwo ro]ne.

rodzaj sospoda!srwa: , povierzchnia:

rodzaj zabudos/:

tytu] pra nyr

z tego tyrulu osiqqnalem (elan) w

doch6d w lrysokosci

4. lnne nieruchonosci:

t1+P,...dt
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. n"e ..olel,/.ca/

l,/c.V

duoi.k ,..0,h.4Q h,^..
.wdul,tl .3f/0 ag;*' .

.6.0Q.Q..,:...
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l. Posiadanl udzialy , sp6lkach handlolrych z udzialem gninnych os6b prawnych
l'rb plzedsiebiorc6N, u kt6rych uczes!Dicza, takie osoby - nalezy podac
liczbe i eni tenta udzial6w:

Z tego tytulu osi agnal em (elan)

.ptr,xsc+.su) .....

d4 lqc+/

tue drt,/-/

wl .&'lqcq

do!t/.ce/

dolt/ct/

.tue

udziaiy te stanol,ia pakiet Hiekszy ni2 10t udziai5lr ! sp6lce:

w loku ubieqlym doch6d wnysolo6cj:

2. Posiadah udzialy w innych sp6lkach handlowycb - naleZypoda6 liczb€ i
enitenta udzi at6w

./LLC.

Z tego tytulu osjaqnalem(etan) v, lolu ubieqly,n doch6d w l]ysokosci

iue
IV

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem qminnych os6b praenych
lub przedsiebiorc6D. w tt6rych uczestricza takie o6oby - naIe2y podac liczbe
i emilenta akcj i:

11.{ I do /ycry.



alcje te stanowia paliet wiekszy niz 10t alcji !, sp6ice:

ao),/cq

.UrtyW

aolq"E

d"/Acy

,,l"1y.cE

tu4

ru'e.tu/yc.E.
2. Posiadan akcje w innych sp6lkacb handlowych - nale2y pcdaC liczbe j
emitenla akci i :

/ue. olr:)t1c.ty.

z teqo tytulu osiqgnqlem(elam) !r rotu ubjeglym doch6d H t{ysokosci:

z tego tytulu oslagnalcn(eian) ir roku ubieqllm doch6d wwysokosci

Nabyte,i (an) (naby] n6i na)2onek, z,ylaczeDieh mienia przynaleznego do jego
,iajEttu odrebnego) od skarbu l,anstwa, innej pafislDoHej osoby praqnej,
jednostek sanorzadu tc!y!orialneqo, ich zw_iazlow 1ub od komunatnej osoby
praunej lub zwiazku nctropol italnego nastepulace rnienie, kt6re podleqalo
zbyciu w drodze przetargu naleiy podaC opis mienia i date nabycia, od

l1.tc

lue

il.Le.

VI

1. !ro!,adze dzialalnos6 gospodarc2q (nalezy poda6 forne prawna i przedmior

dzialal nosci )

wsp6ln ie 2 inn)mi osobami

lue

tue a"/yc,ty



Z tego tytulu osiEqnElern(elam) ir roku ubleg]yrn przych6d

2. Zarzatizam dzialalno6ciq gospodarcza lDb j esten plzedstawiciet en
pe?nonocnikiem latiej dzialalnoici (nale2ypodaa forme p.aHna i przednlot
dzialalnosci )

nz..d.t/ycry

i doch6d k ,vsokoaci : rwe...Nlya./....

.,/dacq.

'lrtfucE

a;,/*/nLe

.nla. d,:)y cty

doly.cE

ilo/y.cdy

- ,sp61nie z iDDlmi osobami luc

Z tego !ytulu osiagnalem(elan) H roku ubieg])m doch6dw wysoko6ci:

fuc.
VII.

w sp6]Iach handl.wych (nozua, siedziba sp6tki):

jesten czlontiem zarzadu (od kiedy)

jestem crlonkiem rady nadzorczej (od kledy):

VITI.

Z teqo tytulu osi.lgnElem(elah) w roku ubieg))m doch6dw lysokosci

.h,94

jestem czlonkien ko,iisli rewizyjnej (od ljedy):

...... .. hte

iuc. . do/ttsy

Tnne dochody osjagane
zarobkowej Iob zqee , z

zat rudnienia lub
kwot uzysli'lanych

i nnej dzialatnosci
z katdeqo tyiul!:

.enerqluu
drn]* ,a,itl

r/6.h9.!,81 : .
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di rl,r....*-ttq,.a,... 9.pQ.oo

tr-

skladniki nienia luchohego o narto6ci polry2ei 1O.OO0 zlotych {mecha.icznych
przypadku pojazd6w nechanicznych naleZy poda6 ,na!ke, ,nodet i rok produkcji):

.tue.. .cloly.c j/.

t.

Zoboriazania pienieZne o ,arrosci pouyzej 10.OOO zlotych, w r)rn zaciagnlete
kredyty i poly.zki araz warunki, na jalich zostaly rdzietone (wobec kogo,
w z,iazku z jakirn zdarzenien, w jakiej fysoko6ci) :

n+e d,tlyuy



Poxyrsze osliadczenie slladan Swjadony(a). iz na podstawie.rr.

233 S l xodeksu kaoego za podanie nieprawdy lub zarajenie pravdy grozi kara
pozbawien ia woInoScl.

.flioat ce 13.0.q.J2l!. )leattoJ eptunla
(niej scowos6. data ) (podpis)


