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Oscba skladejaca o6{iadcz€nj.e oboriazana je6t do zgo&ego z plaxda,
starannego i zupel'ego 

'a.petnienis kai&j , lubiyt.

.rei€li po6zcz€g6fDe lub.yri nie znajdujq I tonkretD)a prrypa&u
zastos@eDia, nateZy xpise6 rDte dotyczyi.
osoba skladajqca oiwiadczeDie ct'oeiqzane jest ok!e61i6 przlaeleiDo<6
poszczeg6]ny(t 6tladDit6, &ajqrt oq,ch, dochod6* i zcb@iazsd do Eajet]<u
odlebneqo i Dajqttu cbjerego EalieriEte Fsp6]no6cia rajq.ttowq.

4. O6siadcz€nie o Btanie Dajerkoq'ri dotyczy Eaj4tlu w }laju iza glan1cq.

s. osxradczenie o staDi€ Eajatj(oFla oL,ejbuje t6FDre, xre!2yretno6c,

6. W cze6ci A o6riadczeDia 2awelre s4 iDforDacje jaEne, wcze6ci B zariinfolEacj. Diejawne dotyczEc€ adresu zaDieszlanra st ladajqcego
oariadczenie olaz Di€lsce potoZeaia Di€rucholojci-

czE66 a

Ja, ni rej podpisany(a),

( imiona i nazeisko

oraz nazeisko rodore )

9,"

15. .(.i. .i1e.65.,r, . .ltnonn"Io'1,

Ji*In" 4"t G*

(njej sce zatrudnie.ia, sEaDouisko tub
przepisami ustawy z dria I marca 1990 r..
2077r. poz. tSrs), zqodnre z efi. 24h - F)
Nchcdzqcc H sklad nalzensk_iej ksp6lnosci
ia-jlt€rrodr.ebnyr

funkcja) po zapo2naniu sig z

o sa,norzadzie gmtnnyn (Dz, U. z

ustasy oSriadczaxi, 2e posiadan
ma j4l kowej }tb a+iq€}}}qee--+o.F



I

Zasoby pi€nierne:

- Srodki pienie2ne zgr:omadzone x ,alucie polskiej: gI oco
1.-...*l

- 6rodki pie.ie2ne zqrohadzone N walucie obcej:

papiery wart06ciowe:

...mle.. drrft1*1

d4%

.41 1

II.

1. Dom o powierzchni:

tytul prawDy: . ....ryn

2. Mieszkanie o powierzchnj : .::. .

tytul pra,ny: .... .. ......... . /h,tl

3- Gospodarslv,o rolne:

rodzaj sospodarstwa:

.Ln... o warto6ci: fiA..oa.I.
q,f,i.triak kLpJ"-+^ ..mrX\.tLra....

h'?, o ,artolci

, powierzchnia:

mrc. .

Z tego tylulu osiagnqlen(etarn) w roku ubieglyn przych6d i

doch6d w wysokogcj

{, Inne nieruchornosci:

o $artoSci: ....

rodzaj zabudowy:

tytu I prawny: ..

\ry

d;t[yrut



II T.

udzialy Le stanowia paliet siekszy nj2108 udziat6w w sp6tce:

1. Posiadan udzialy l.l sp6ikach handtowych z udzialerd gninnych os6b pralrltych
lub przedsiebior:c6w, w kt6rych uczestnicza, taki. o6olry - nate2y podad
.liczbe i enitenta udzial6w:

..hrt. a.^r\Y

rut %
z tego t ylulu osiagnalem(?}an)

'''' ' ' ltu)t"'

w rokLr xbieglym doch6d hvysoko3ci

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczbe i
enitenta udzial6w

IJ\It

z tego tytulu cs i qgnqlen { e}am) w roku ubieglyn doch6d w uysokosci:

1. Posiadan atcje w
lub przedsiebiorc6w,
i emitenta akcji:

sp6lkach handlowych z udzialen gmjnnych os6b prawrych
w k!6!ych uczestnicza takie osoby - naleZy poda6 ticzbe

./tut

mt
rv.

a",h6ril



akcje te stanowia pakiet wjekszy niz 10t alcji N sp6]ce:

thlg
Z tego tytulu osiqgnqlern (eiarn)

........hrg.

ru

B roku ubieglyn doch6d w wysoko6ci:

d"U^l

w4
2. Posiadah akcje w rnny.h sp6lkach hardlorych
enr t enta akcj i :

- nale2y poda6 liczbe i

/nr

z tcgo tytulu osiaqnalen{elarn) e rolu ubieglt/rn doch6d Dwysokosci:

e ffid^t

dr\Y

Nabytem(am) (naby] n6j ma]tonck, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego
najatlu odrebnego) od Ska.brr FafistBa, innej panstHoHej osoby praknej,
jednostek samorzadu tery!orialnego, ich zwiazk6!r Iub od Iornunalnel osoby
praunej lub zwi4zku netropolitalnego nastepujEce nienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu -nale2y podai opis mienia i date nabycia, od

trr

vr.

l. Proliadze dzialalnosa gospodarcz4 (nalezy poda6 forne prarnq i przedmjot

dzialalnoici):

wsp6lnie z i nDyni oscbami
w4

- os6biScie



z tego tytulu osiqgnqter'{e}an) w roku ubjeg}yn przych6d

r doch5d u wysokosci:

2. Zarz4dzan. dziaialnoScia qospodarczE lub j este}n przedstewicielem
pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (na1€zypoda6 forr,e praHnq i przedmiot
dzialalnoSci ) :

hlt. wvr
- wsp6lnie z irnlmi osobami

Z tego tytulu osiagnalcn(elan) !r roku ubiegtlm doch6cl H wysokosci:

tut

jestem czloDkiem rady nadzorczej (od kiedy)

jestem czlonliem }onisji rewizyjnej (od kiedy)

Z teqo tytulu osiagnelen{e}am) w roku ubieq}ym doch6dD wysokosci:

VIII.

VII.

w sp6ikach bandlotrych (nazwa, siedziba sp6lli ):

'lut

zatrudnieni a lDb
kwot uzysl<iwanych

innej dzialalDo6ci
z kaZdego tytulu:

Jgt,u* ...1s sm i
tnre .lochody osi agane
zdrobl owej Iub za j ec,

drrhrd ,l^"t"i"
roi^ra.rnf*g, 1 4 ,Q9 -rt

- jestem crlonkiem zarzirdu (od kiedy):



drdo' ; 840{

Skladniki ,nienia ruchohego o wartoSci powyrej 1O.OO0 zrotych (mechanicznych
przypadku pojazd6H nechanicznych na1e2y podac marke, model i rok produkcji):

rx.

x

Zobow.iqzania pienie2.e o wartoSci powyzej 10.000 zlorych, w lyn zaciagniereIredyty i poZyczki oraz ,arunki, na jakich zostaly udzietone (Bobec kogo,
w zwiqzlu z jalim zdarzenjem, N jakiej xysokosci):

rMt

. . . :. Irr,r".wgrdc..l*or.v"t.e,



Powy2sze oswjad.zenie sl<lad.m Swiadony(a), i2 na podsrawj€ arr

233 S 1 Kodeksu )<arneso za podanie niepralrdy tub zatajerieprady grozi kara
pozbaai eni a wolncsc,

0(\rilu,yir*.. J3, .Q!, . Jli9v,. Jg*t,.No*[*
(niej scowosa, data) (podpjs)


