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Osoba skl:drjaca o6siadczeDie cbosiqzana jest do zgodrego z plarda,
6taranDego i zupelnego w),pelDieDia kaid€l z rublyt.

Jeiefi poszczeg6]ne rubryti D1e zDalctuja w toDkletnyn prrnaattu
zastos@ania, nafery wpisa6 "Dte doryczy".
osoba skradajqca o6Piadcze Di€ obowiazana jest okr€31i6 prz)h!1erno66
poszczeg6rDych Btl.dni.L6r rDajatlowych, dochod6r i zob@iazai do Eaj4tLt
odrebnego i Eajattu objer€go ralterista ,6p6tnoacia Dajattowa.

osriadczeni€ o stanie hajqtkow)@ dotyczy Eajatku w krajD i za glsn1ca

5 - OSPiadczeDie o stanie Eajathowyi cbetDuje r6rn1e, FielzytelDo6ci

l

czQsc A

4

6 W czeSci A o6wiadczeria zawalre sE iDfollacle jarDe, xcie,rci Ej.nfolDacle niejsMe dotyczace a&esu zaEieszxania skladajacego
o6sradczenie oraz !iejsce poloienia njeruchobo:6ci.

Ja, ni 2ej podp isa,y (a ) .

(imiona i naz"isko
{*^ Zz,tt/ L,7vd-"dn o64&,.d

oraz nazeisko rodoDe)

urodzony(a) ,22 €!€ .4.?€7
.-- I

.co.4.t

., .l*cr4eeu.
(s.y'r.to.. .*rz {.<ze ....V57t*.4,e

rk......

(nd ej sce zatrudnienia, sranoeisko tub
przepisami uEtawy z dnia I marca 1990 r.
2077r- paz. r875), zgodnje z art. 24h -c)
wchcdzqce H silad ral2enskie j wsp6tnosci
majarek cdrebny:

funkcja) po zapoznaniu sje z

o samorzadzie qminnym (Dz. U. z

ustawy os'riadczan, ze posiadarn
naj at kowej lub stano"iace n6j



r

Zasoby pienieZne:

- sr:odki pieniezne zsrornadzone w ijalucie polsrrej: 2.r.3Lt7€.eZl..

- Srodli pienje2ne zsranadzaDe w HalDcie abceit ..n/C

(de/.s6aa,a/

.d<:/ycVt

.. .7tf,.O,.Qo.o27-

' papiery lwartasciowet ../.)/€.

II.

1. Dom o pot ierzchni ES
.ttlttSlP!-c'.

doch6d !.r wysokosci

povierzc}rnia:.n/C

t7/C /ver,
06ctu.<1o

,urz, 4 rci8t'fue:?:f;11':?,Lt#:ti a-tui.n3i,I;'""""'^t)0'ss?-pz*sL.|)?!4.t ,troo'rLor

o dar-osci: 68€t.9apt..
rodzaj zabudoey:

tytut prawny:

Z tego tytulu osiEgnaicm(elam) w rokD lbieqtym przych6d i

7,2!/c/n:d .W, (.r.r{. . {sa4.d.?.A fp: f . .

do/ly

2. Mi eszkanie o powierzchDj:

tytul prarlny:

3. Gospodarstvo rolDe:

4. lnne nieruchomosci:



tytul praNny:

III.

udzialy te stanowia pakiet Hielszy niz 108 udzia]6H H sp6]ce

1. Posiadan udziaty w sp6lkach handloPych z udzialem gninnych
lub przedsiebiorc6$, w lt6rych uczestniczq, rakje o6oby -
Iiczbe i enitehta udzia]6D:

ilc..d.e*eryt.

os6b pra'rnych
nalery poda6

. rt,ie .do.f-zV

ta/c .cr'alrcy

2. Posiadan udzialy w innych sp6ikach ha.dlowych - nalezypoda6 liczbe i

4/<

z tego tytulu osiqqnalem(elam) w roku ubieglyn doch6d x r]ysokoscr

dsly*6r

d"*v/1/c

1. Posiadan akcje w sp6tkach handloxych z udzialern gminnycb o66b prasrych
lub przedsiebiorc6lr, 14 k!6rych uczesrnicza rakie osoby - natezy poda6 Iiczbe
i emitenta akcji:

nie .a"/r<y

Z tego lytulu osiagnalern(elan) !,, roku ubiegly,Tr doch6d e,rdysokosci:

rv.



akcje te stanowia pakie! wjelszy niz 10S akcji H sp6lce:

.44.

Z tego tytulu osiagnalem (e;am) !r rolu u-bieg]yrr1 doch6d w wysokotci:

./)K

z tego tylulu osiagnalem(elan) w roku ubieqlym doch6d wwysokosci:

4/( cGtrcy

2. Posiadan akcje t, innych sp6tkach handlovrych - nalezy podad liczbe i
emi tenla akcj i :

,Lrk".7

de*7.+*trt

4*lycy

Nabylem(en) {nabyl m6j mal2onek, z wytqczeniem mienia przynalerneqo do jego
najatku odrebnego) od Skarbu Panstra, innej panst"owej osoby prawnet.
jednostel samorzEdu terytori alncgo, ich zwiazk6a lub od konunalnej osoby
prawnel lub zirjazku retropolitalnego nastepujace mienie, l<!6re podlegalo
zbyciu i{ drodze przetalgu -nale2y poda6 opis mienja i date nabycia. od
kogo: .

0t<

n< c/2,.+7'V

l. Proliadze dzialalroSa gospodarcza {na]e2y poda6 forme pralrnq i przedfriot

dzrar.rnos( ): .(l/(.. do/7cyt

vf

- {sp6lnie z inn}mi osobami



z tego tytulu osiqgnaiem(elam) w rotu ubieqlyn przych6d

I doch6d H wvsckoEci:

2. Zarz4dzaf, dziatalnoscia qospodarcza lub j est en lrzedEtauicielen
pelnonocnikiem taLiej dzialalnosci (nalezypoda6 fome praNDa j przedniot
dziala.Ino6ci )

a,c. dc:*7c:trr

- wsp6lnie z inn]]^n\ asobani ..,/.1/e dpfu".y

Z tego tylulu osjagnalem(eian) w roku ubieglyn doch6dii wysoko6ci:

VII .

.(2tc

- jesten czlonkien zarzadu (od kiedy) :

nL....do.Q.ezVt

ao?,V

4al7y

u.le @.y
aa4,V

rti.< doQc.V.

/'116

jesten' crlonkien rady nadzorczej {od kiedy)

jesten czlonkien komisji relvjzyjnel (od kiedy)

/4"/.e'

Z tego tytulu osiagnalen (elam) , rokD ubieqlym doch6dw wysokosci

VIII.

Inne dochody osiagane
zarobkor{ej )Db zqet, z

't-

ddo . radteT Q. . . 6i2Q */. --

2atrudnienia lub
lwor Dzysliwanych

innej dzialalDosci
z lazdego tytulu:

w sp6lkach bandlo"ych (nazwa, siedzjba sp6]ki):



rx

skladniki nienia ruchonego o {artosci powyzej 10.000 ztotych {nechanicznych
przypadku pojazd6N mechanicznych nale2y podac nark9, node] i rok produkcji) :

.aeToik 64iy . . "%/.an .r'62 l{,ek. V. r</. zLe..Z. . .

.14)!/. c:99 z/:

Zoboiriazania pieniezne o warto6ci pony2ej 10,000 zlotych, r ryr zaciagniete
kredyty i po2yczki araz lrarunli, na lakjch zostaly ud2ielone (wobec koso,
w zpiazku z jakim zda.zeniem. w jakiej wysorosct):

n/e .d.?.rV

x.



PoNy2sze o6Niadczenie slladan suiadony (a) , j 2 na podstaNie art.

233 S l xodeksu harnego za podanie nieprardy tub zarajenie prardy grozi kara
pozbauienia wolnoEci.

fu/rp. t+z'ae ltt c(lr.'tz . . I4r. 0.4..L€.i.?.

(miejsco,osa, data) (podpis)


