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1 oscba 6kladljaca o5siadcz€nie cbowiqzana jeEt do zgodiego z plaeda,
staranneso i zupelnego r)ll)elDienia r"*a.j , ,r,u,yr.

Jei:eli poszczes5lne .ubryti Dae z,ajdula { ronkletnlB plz}T,adhzastosorania, Datety rpiE!6 rllLe dorycryn.
2

3

4. O6ttadczeDie o stanie Eajqtkowy! dotyc2y Eajqttu ! rlaju iza g!!Dice.

5. osrr.adczenie o 6tani€ DajqrkoF)a obejbuj€ r5pDie, wielzytetDo6ci

6. w cze6ci A o6wiadczeDia zawatt€ sa infolEacje jawDe. Nczesci B zasinfornacje niejawae dotyczace .ar"." =-i"."r.""ia sltadalacego
o5HiadczeDie oraz Elelsce poloienia Dieluchono6ci.

czE6i a

Ja, ni 2ej podpjsany(a),

(iniona i DazEisko

oraz nazirisko rodove)

h e rf h. . lto"t claa*.uy1<

osoba s).ladajaca oSriadc2ante obo,iazans jest okle61i6 przlrnale:Do66
poszczeg5lnych stladlit6{ Eajatko*l,ch, dochod6w i zoboriqzali do lajarxu
odiebneEo i Dajqtl.u obletego Eatieist< rsp6]no6cia DajartoEe.

..3/..o8,4S3.4 , ..aorr"bdrt
.r,tisit^"u"d,.... ... Serpo.doo:t um . .w.l-q t

{miejsce zatrudDienia, 6tano$isko iub
przepisami ustawy z dnia I marca t99o r.
20!?r. paz. ls?5), zgodnie z arL. 24h raj
wchodzace !r sllad ha]z€nskiej xsp6tnctci
majatek odrebny:

fukcja) po zapoznanir sie z

o sanorzadzie grninnyn (Dz. U. z

ustawy o6wiadczan. Ze posiadan
naj at ko,cj lub sranoDiace n6j



I.

Zasoby pienie2ne:

- Srodki pienie2ne zglornadzone e{ Halucie polskieir

.. /38.sr!.06. .eN... ...t

- Srodki pienie2ne zgronadzone n watucie obcel:

- papiery warlo6ciow€: ... rq{rtg.

-t,'e...d*\c+X....

d'q%

.de.cto{<jc1

...... na kwote:

II.

1. Dom o porierzchni:

tylul praPny: ... . ...

m'z, o wart03ci: ........

m'?, o Nartosci

tytu] prawnyr,.......U4l,

3. Gospodarstlro ro1ne.

*fu?

rodzaj sospodarsrua , u\,,ad,** l++t, pouierzchnia:

2. Mieszkanie o poelerzchni

doch6d w uysokosci:

4. lnne nier!chono6ci

.19, t4).1h"...rrlve
13.,.4.rfrqtne.46,*,

rodzaj zabudowy:

t Ytu] praHny: ..

d:.tu\\
.t,rrOlq,, qrr.t. . . . . .

Z tego tytulu osiqgnElcn(elam) tr rolu lbiegllm przych6d i

zaz..asl.,oo..?tr:/.

.trc.dn{_.3c1

d"h*1,



lytui prawny:

rII.

udziaty !e stanowia pakjet,iielszy ni, 103 udzial6w sp6lce:

m\r\

l. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialen gminnych o66b prav.mych
Iub przedsiebiorc6h, { kt6rych uczestnicza, takie osoby ' naIe2y podac
Iiczbe i emitenta udzial6x:

*4ru

uat.d,0

Z tego tytulu osiagnqlen (ela,i)

. . .... .. . . .. .i/"/.e,.. dr)

w roku ubieqlym doch6d wwysokosci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlouycb nalezypodac liczbe i
cnitenta udz iai6w: . .

t 
"e*t 

.dr

do.qr0

Z tego tytulu osiagnalem(e1an) D roku ubjeqlyn doch6d w aysokoSci

.L\\(

.w.c..u\r1..
IV.

l. Po6iadan akcje w sp6]kach handlo,ych z udzialen smjnDych os6b pras'nych
lub przedsjebiorc6w, u kt6rych uczestnic2a takie osoby naleZy poda6 liczbe
i emitenta akcj i:

"t"q."A



atcje te stanowia pak-iet liekszy ni2 10g a*cji x sp6lce:

2. Posiadan akcje $ innych sp5ikach ha,dlowych - nate2y poda6ticzbe i
enitenta akcji

Z tego tytulu osiaqnqle,n (etarn)

.........lpue.

ke. dol4Jr^..[

dot+ae++\,d

Lt^ t. q*x

\7

{a
&t*t

w roku ubleg]!m doch6d w wysokosci:

Z tego tytulu osjagna]€n(elan) w rotu ubiegtym doch6d v{wysokoscj

Pte..d2.

Nabylern(an) (naby] m6j melzonek, z wylaczeniem mienja przynale2nego do jeqo
majalku odrebnego) od s\arbu Panst,a, innej paistFouej osoby plawnej.
jednostek samorzqdu !erytorielncao, ich zDiazk6w Iub od komunalnej osoby
prawnej Iub z,iqzku metropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podlegalo
zbyclu w drodze przetargu -],)ale2y podaC opis nienia i date nabycia, od
kogo :

tue..do

VI

1. Prowadze dzialalnos6 qospodarcza (nalezy poda6 forme prawn4 i przedmior

dzialalnosci) ..we.ln

lrsp6lnie z inn)mi osobami..l.tie &\"1



z tego tytulu osiesnqlem { efam) w roku ubiegtyn przych6d

.i doch6d H wysorosci: ........we..d8Ju:*l .......dd

. *fo*l
2. Zarzadzafi dzialalnoscia gospodarczq tub j esten przedsrauicj.elem
pelnonocniliem takiej dzialalnosci (nale2ypoda6 forne prawna i przedmiot
dzialalno6ci )

- ssp6lnie z inn),'i,i osobani . .*. d"\a

*" d*\1
VII.

l,i sp6]kach handlowych (nazha, siedziba sp6]ki) :

Z tego tytDlu osiaqnalem(91an) w rolu ubieglym doch6d s, Hysokoscl

.....,r^.ie..dp

- jestern cztonkiem zarzadu (od kiedy):

...utt.dt.

ute da\9.

u,,.0...U\.wr.

*t*^il

\ry
- jesten czlonkien rady nadzor.zej (od kiedy):

- jesten czlonkiem iomisji rewizyjnej (od kiedy):

z teqo tytulu osiaqnalen(elan) w roku ubieglym doch6d w irysokosci:

We...
vtrt

lnne dochody osi4gane
zarobkorej Iub zaj96, z

zalrudni enia lub
kwot uzyskiwanych

innej dzialalno6ci
z kazdego tytulu:

div{q
d"pq



qrl^ d",ts|+iatt*..t:r+tye!.a . .. .. I s.ra .t2t. .?J{. . ..

IX

SkladDiki nienia ruchoheqo o wartosci powy2ej 10.000 zlotych {nechanicznych
przypadku pojazd6s nechanicznych nalezy poda6 na!ke, mode] i rok produkcji):

x

6lr b5ryr+rlr,o- t?44{r.-.i01( 
"6k-0@.r00. ,.40.:l.o.t^rr.++o 

( l1)o:1Q1.1 ::.1 . la7taJ

m4op,L.waa. . A? f1 ;S 
"lql.,r,. 

-.A1 p.OQ p.0 . t .plu +l*. an .uaa1* ?c t tr'

l1l ,"pnfp . r . so,n.,. .erobo."-g.0.UDl , 07 .'.A.QP4 . r .l,tl./aA.t .o*o. .bl(,

zobowiazania pienie2ne o Earto6ci powy2ej 10.000 ziolych, w tyn zaciagniete
kredyty i pozyczki, oraz warunki, na jalich zostaly udzielone (wobec kogo,
w z iazku z jakin zdarzenien, E jakiej aysokosci):

.}s.l.atnit. rJirll+c.,.r-tr"l. rn.L.r.y qwrli". ,.. ..1.68...gQ.Q.,.aQ.. P/N
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36,?jal.,o,,arz.tJtdhe:ry'l...to.Lu,(. 1n*loix :....4,1.(,.1.\?..t.oQ....PtN

35 ?. r'l,s.,r'r.t. t",l i lL),' aa.d.p *.w, . 0 vLnwg o'D utzi l?. -. . 6?.,. 5 ).a .,6.{ p l rv

]B6i.Qcu.radn.- i,Aa1.tr.q""n/l-.'.r ....-...21.1,.e.S.Q,t20....PtrV



Powy2sze oSNiadczenie skladan S{iadomy(a), jz na podstawie arr.

233 S l xodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zarajenie prasdy grozi kara
pozba,i enia wol noSci.

?'d,,n..;,t..ot.le{s .. flol^ /4nr-y1t
U

(hi ej sco"os6, data) (podpis)


