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o sta.ie Dajatkowla dotyczy Dajattu , traju i za qtaDica.

o sta.ie Eajatkow]a obejEuje !6Eiez wierzytetno6ci

czEsc A

Karohha

Osoba skladajaca o6wiadczenie cbowj.azana jest do zgo&ego z plaeda,
stalannego i zupelnego w}?elnienia tardej z lublyx.

2. .reteli poszczeg6lDe lublyki nie znajdujq , loDkletnlm przyp.d,ru
zastosorania, naleiy hpisa6 ,,Eie dotyczy".

skladajaca 06Fiadczehte obsi4zana jest ol<rejiti6przynaleihoii
poszczeg6lDych skladrik6, rajalko*ych. dochod6u i zobosiaza; do eajatku
odlebrego i Eajatl<u objeteso Daiienska {sp5tDo<cia Daiattowa.

(miej sco{o56)
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4. O6riadczeni€

Ja, ni2e) podpisany (a ) ,

(imiona i Dazwisko

5. o60iadczenie

5. w cze6ci A ogwiadczenia zawalte s4 iDforiacje jaEle, wcze6ci B za6
infor&acje nieja,ne dotyczace a&esu zaai€szkaDia skladajaceEo
o6siadczenie olaz Diejsce poloienia nie!uch6o6ci.

av& "t

oraz nazsisko rodowe)

urod2ony(a) .. 9!,.q!, 1t.'Jf €a':!fu'zq

td

(miejsce zatrudDienia, stanowisko tub fuDkcja) po ?apoznaniu sae z

przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r.. o sanorzadzie gmjnnym (Dz. U. z

2a)-7r. poz. 187s), zgodnie z arL. 24h tej ustawy oawiadczam, 2e posiad6m
wchodzEce w sklad nalieisliej NSp6lno6ci najattowej lub sta!ohiqce n6i
majatel odrebny:
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Zasoby pieDieZne:

- Srodli pienie2ne zgromadzone w watucie polskiej;

- Srodli pieniezne ?gron.dzone w ,alucie obcej:

- papiery r{arto6cjowe
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II.

tytu] prawny:

3. Gospodarst-o rolne:

rodzaj sospodarsrwa

m2, o wartosci:dru
2. I4ieszkanie o povierzch.i:

tytul praEny: &lra".ttl.4.'e
^', " ,..t"t";, ...4!/. &,L2,,,
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o wartosci: ....

lodzaj zabudowy:

tytul prawDy: ..
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Z tego tytulu osjagnatem (e] am) u roku ubiegiym przych6d i
doch6d s wysokos.i , .. .llq. Arfrrul'/r
4. Inne nieruchohos.i:

po,ierzchnia: ./:(... &fo.ca...

n,( /e'/tqq

1. Dom o pouierzchni:



!ytu] praDny:

III.

udzialy te stanoHia paliet ,iekszy niz 10t udzia]6w w sp6l.ce

ie....47
1. Posiadan udzraly e sp6]lach handlolrych z udzialen g|irnnych os6b prahnych
lub pr:zedsiebiorcow. w ltOrych uczestnicza, takie osoby - na1e2y podaa
Iiczbe i emi tenta udzia]6vrl

tulrry

hu 1c./7o7
z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieqfyn doch6d wwysokogci:

h,?

2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handtoaych nale2ypoda6 ]iczbe i
eni tenta ud zi al6w

k.q. ka^^t

Z tego tytulu osiagnalem(elarn) $J roku ubieglyn doch6d w wysotosci

de

1. Posiadarn alcjc , sp6]kach handlosych z Ddzialem qnjnnych os6b pral.nych
Iub przedsiebioic6r, H kt6rych uczesLnicza rakie osoby na]e2y podaa tlczbe
i emitenta akcj i:
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akcje te stanowia pakiet uielszy niZ 10t akcji !r sp6lce:

h/e &4raq

&4zou,t' ' /""/
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2. Posiadam akcje e innych sp5irach handloNych - nalezy poda6 liczbe i
emitenta akcj i :
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Z tego tytulu osi4gnElen(?iarn) w roku ubieqlym doch6d w wysokosci:

Z tego tytulu osiagnalem(etran) u rolu ubieglym doch6d whysoko6ci:

Nabylen(am) (naby] m6j nalzonek, z Dylaczeniem mieoja przynaleznego do jeqo
majatlu odrebnego) od Skarbu Panstra, jnnej pafistwo{ej osoby praunej,
jednostek sanorzadD terytorialnego, ich zHiazk6t{ tub od komunalnej osoby
prawnej rub zwiazku hetropolitalnego .astepujace nlenie, t<t6re podtegalo
zbyciu w drodze przetargu -na1e2y podac opis nienia i date .abycia. od
kogo: . .
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1. Prokadze dzialalnos6 gospodarcza (nalezy podad forne praBnai przedmior

dzialalaoSci)

1:...

wsp5lnie z iDnymi osobarni

fud/hq

- osobi Scre



z tego tytulu osiagnalem(elan) w roku ubieqlym przych6d

i doch6d u wvsokosci: t(
2. Zarzadzam dzialalno6crq gospodarcza lub jesteh Przedstauicielem
pelnonocnikjetn tal(rej dz:alalnosci (n6IeZypoda6 forme prawna i plzedndot
dzialalno6cj )
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Z leso !ytulu osiagnalem(eiam) w roku ubieglyh doch6dH aysokosci:

- wsp6lnie z innymi osobami
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VII.

jesten czlonkiem zarzadu lod kiedy)

jesten crlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

4*z
- jesten czlonkien ko isji rewizyjnej lad kledyl| -

.l/( 4{<ry,/?''''''''''''/ r'
Z tego tyt!]D osiagnalem(elam) , roku ubieglym doch6du wysoloSci:

4ry
VItI.

Inne dochody osiEgane
zarobkowej 1\)b zaieet z

tytu 1u zatrudni enia 1ub
kwot uzysliranych

innej dzialalnosci
z ka2dcgo tytulu:

Przanerotf wtze,r-(fl 29 6',/7 r
Z. *fdl Y? tr€l ti) - Pe ?F0arcr1,r,ot .sftu&OEozz (€. . . 41, L/ fi / i z

tl sp6ilach haLndlo,ych (nazaa, siedziba sp6lkj ): . .. ...
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IX

sktadniki njenia ruchornego o wartoEci powyzei 10.000 zlorych (nechanlcznych
przypadku polazd6w mechanicznych naleiy podaa nart e, model i rok produkcji):

ll4re44 E€<2. t.18A. .. ?q{.,,/.

x

zoboNiazania pienieane o uartoSci powy2ej 10.000 zlotych. w rym zaciagnjele
l<redyty i pozyczkt ataz warunki, na jakich zosraly udzielone (wobec kogo,
w zwiazlu z jakim zdarzenlen. w jakjej wysot<osci):

bfua"trt'?



Powy2sze os,iadczenj

233S1(odeksukarn
pozbawienra kolnoSci

Keglufrt/i/f e!,/t ,fu:e

e sl<tadam Swiadony(a), iZ na podstauie arr.

eso za podanie nieprawdy tub zarajenie prardy grozi kara

tu(n'iej scowo66, data ) (podpis)


