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r. osoba Ekladajaca os,iadczenie cbowiqzsDa jeBt do zgodnego z pra$da,
6ta!.nDe9o i zupetnego r)petnienia katd€j z lubryr.

Jeieli po6zczeg6lDe lub
zeato6weDia, nateiy r.p

lykr nte znajduja w koDk!.rn)d plzypaal}u
i6a6 ,,Dle dotyczyn.

aca osFiadczenle oboriqzaDa jest ot!e<ta6 prryDaletDo;6
poBzczeg6lnych s}ladnilr6l' DajettoEych, dochod& i 2obopiqzafi do aalE*u
odrebr.so i ,ajatlu objetego hatie;ska wsp6lnojcir Dajq*d{E.

11. oiPiadczeDte o BtaDie Eajqtkorld doryczy Dajqtlu r, Iraju iza glanrca

s. o5{iadczenie o staDie Esjqt}owye obejEuje t6wDje, wielzyterDo6ci

6. w cze6ci A oixiadczenia zaxalte sa iDfohacje jarn€. ecze6ci B zasiDfornacj6 niejawne dotyczEce adresu za,ieszlania skladajacego
oiwiadczenie olaz iiejsce polorenia Dieruch@o6ci.

czE66 A

Ja, .irej podpisany (a ), .:7. ?/aFP//< 
^ 

. . 7d/(. . . 6*/aib?'. . .,\/
(imiona i nazuisko

oraz nazDisko rodoue)

urodzony(a) .lPezszotitcq.... . " /-g.O.f -.,2f./.""/-.

til t e. . . . tw2T.'Z7aoa -t s Zle...,/4

.....Pal/.<d-ot
przepi6ami ustawy z dnia 8 sarca 1990 r.
2O!7r. poz. 18?5), zgodrre z art . 24t1 .tj
vichodzace w sktad natZefskiel Hsn6troscj
maj atek odrgbny:

trudnieDia, sranori sko 1ub funkcja) po zapoznaniu sie z

o samorzqdzie qnjnnym (Dz. U. z

ustawy oSwiadczan, 2e posiadam
mdtatkcNej tub stanc jEce m6j

lilrEd



I

Zasoby pienieZne

- Srodli pien_iezne zgromadzone w watucie po.lskiej:w:
6{,-Az,e;6a+B'

- Srodli pieniezne zqro'nadzone !r walucie obcej:

.4as./i/vr.4r7
//

,/"y',.r- papiery xarLo6ciowe: ..../.7a<

II.

1. Dom o powierzchai

tytu] prawny: ......
/sa m', o wartosci: .ZQAqecr2

48J34

pre7c{o€r,"rrz/
2. Mieszkanie o powierzchni: warloScj:

, ,/ ./.
,yrLI rr;wny: . .... n< u€.//E{

//3. cospodarstuo rotne:

rodzaj sospodarstu ^, .Or/, O , porierzchnia:

o wartosci: ......./r'Fe.eeA............ ...
rodzaj zabudohy: ......tt?k. elo /l.rrr.

---- / / t
ryLu] p,d,ny: .....1upc,,/l:bchh!-{. .

z teso tytulu oslagnalem(elam) w rotu ubiegiyn przych6d i
coch6d u Lrysoiosc,, ... ... /.51 fla. a. ..... . ......... ..

4 . Inne nleruchonosci:

1?/4 ,lf.r



tYt'r] praHny

III.

/tt.?

1. Posiadan udziaty w sp6llach handlowych z udzialem qhinnych os6b prawnych
1ub przedsiebiorc6w, w l<t6rych uczesrnicza, takie osoby - nateZy poda6
.Ii czbe i ernitenla udziai6w:

udzialy te sta.owia pakier wiekszy niz 1O* udzia]6w D sD6lce:

.. /7? a!.r7G2/

:T::TZ tego lytulu osiagnalern(ei ubi egl yn doch6d whrysokoSci

bieglyn doch6d w wysokoscj :Z tego lyt! Iu osiagnale,nle?am)

2. Posiadam udzjaly x jnnych sp6lrach handlorych - nalezypodaa ticzbe i
e,nitenta udzial6D

,/4a<'..

t/,.e

"6/'7

.:/c,*r"

1. Posiadam atcj e ,
Iub przedsi ebiorc6,,
i emitenta akcj i:

c1"a€7d7/t, ?.

sp6]kach handlourych z udzjalem qminnych os6b praDnych
w kt6rych uczestnicza takie osoby - nateZy poda6 ticzbe

/.71(. *b?7



z teso tytulu osiaqnalen(elan) w roku ubieqi),nr doch6d s wysokoscl

akcje te stanowiq paliet vriekszy niz Tatakc)i w sp6tce:

.....tr|1d..."/a{fr.<!/. . ..
//

t,z.c:/rz/.c<7

#/ry
2. Posj.adam alcje w innych sp6lkach handlowych - na]ezy pocta6 jiczbe i
emitenla akcji:

z tego Lytulu osjqgnalem(elan) N rotu ubiegtyn docb6d "wysokosci:

/.1/.(.

/?.€.

/k?..a

*f*r

urr

Nabylem(am) (nabyi m6j rna]2onek, z wylaczenien nie.iaprzynale2neso do ieqo
majatku odrebnego) od slarbu Pansrlra. innej panstDowej osoby prawnej,
jednostek sanorzadu terytorial nego, ich ziriq2k6!i lub od konuralnel osoby
prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujace nienie, It6re podiegalo
zbyciu v drodze przelargu na1e2y poda6 opis nierja i dale nabycia, od
kogo i

dzialalnosci) : . . . .t//.(. "4lr7
ne.a1r/,y

VI

1. Prowadze dzialatnos6 gospodarcza (nalery podaa forne prauna i przedmior

-',sp6]nie z inDlmi osobami

tv.b. a%'7



Z tego tylu]ll osiqgnarem{9}am) w roru ubieq}ym przych6d

i doch6d w wysoko6ci 1?./<.

. Zarzadz.rn dzialalnoscia gospodarcza ]ub j
elnornocnikien takiej dzialalnosci (naLe2ypoda6 fonne prawna i przedniot

2

p
d

..q/<.rr./a.f*r
- wsp6r.nie z inn)4ni osobami ....n1<.

Z tego tytulu osiagnalcn(e1anl) w r.oku ubieql)m doch6d w ,ysokosci

*rr*F

. . ./1/i.

VII

..h/a
- jesten czlonkien rady nadzorczej (o

.....nt'c..

t,l sp6]kach hand1o.,{ych (nazwa, siedziba sp6}ki):

... .../tt?. o/e/yr<.y
//

- josLem cztonkiem zarzadu (od kiedy): ,.........

"t"/7rry

,n/7

d ki edy) : .. .

*/f,"f
... ...... fttia.. z/tt/7 cr.q.

z tcao 'yt').u os aqnar' m,e,dn) , ,"r<, ,o{"rr./o"ch6o w Hyso}os.i:

n,a. c/,zfrt7.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjne j (od kiedy):

VIII.

lnne dochody osiqgare
zarobkowej lub zaj e6, z

lytDlu zaLrudnienia ]ub innej dzialalnosci
podanren kwot rzyskrua.ych z kazdego tytulu:

.o/r"/rt

o/ruQ
o6/,r/-

.retlrq.a 4S-0.i77 dru14."t. o r,Z,r,E 7?./;f-
o.7/r7ol. r/6.4/s.6'eT t. .. .

u/t- rt/ 3oaO
Y



IX

Skladniki nienia ruchonego o ,arto6ci poxyzej 10.000 zlorych (mechanicznych
przypadku pojazd6ir mechanicznych nale2y poda6 narke, model j rok produlcji):

.. . (//,/. ?.c/.q ..ZL\/I?...,:.Ju7azo,- ct-... .

t/ /.,",/ . ao /y'-,/ o:tc. = .,/6.,s+:.c2.

x

Zobowiazania pienieine o \rartoSci powyzej 10.000 zlotych, !r tym zaciqgniete
kredyty i pozyczki craz warunki, na jalich zostaty udzielone (vobec kogo,
w zwiqzku z jakjn zdarzenjem, w jakiej Hysokosci) :

/tr?.



Powy2sze os,iadc2enie sktadam Swiadomy(a), ir na podsta!,ie ar!

233 S l xodeksu karneso za podariie Diepral^,dy lub zaLajenie prawdy grozi kara
pozbari enia wolDoSci

.,tt,4.tt .

C"/"*,te /4*rt,u(nr et scowosc, data ) (podpi s )


