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3. osoba skladajqca o6viadczente obo,iazana jest ok!e6Lr6 prz!'na]e ano66

poazcz€g6lnych 6kladnik6w Eajqtkowych, dochod6r i zobowiqzan do Eal4tku
odrebnego i Eajqttu objetego Eali:eis)ca psp6lno6cia DajEttoFq.

2. Je2eli pos2czegolne rublyki nie z.atdula r kon](retilE prz).pa&u
zaatosoHaDia, naleiy Hpisa6 "Eie dotyczy'.

1. osoba 6kladaj4ca o6{iadczente oboriqzana jest do zgodnego z prawda,
stalannego r zupernego w\'pelnienia kazdel z lubryk.

6. w ct.aci A oirirdcr.Dia zaxlEt .a infon cj. jarae , r c..ici a ztl
intoluicjs nioj.rn. dott czao. .&s!u zariearkrni! sll.<lajqc€go
o6ria.lcreEi. orrz ri.j8c. polot.nia aieruchco6ci.
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Ja, ni2ej podpisany(a),

(lmiona i nazuiako

olaz ,razwlako rodowe)

Elib,tla. . . .llev npL . . J{oa*.

ulodzony (a) ... .9..44. .495.-.U ,..,t&ar/blil

(miejace zatrualnlenia, atano*isko 1ub funkcja) po zapoznaniu sie z

przeplealnl uBeauy z tlnia I narca 1990 r. o samorzadzie qmionym (Dz. U. z

20L7t. poz. 1875). zgoalnie z ert. 24h tej ustawy o6wiadcza.n, 2e posiadam

wchodzece w sklad mal2ettskiej !rsp61no6ci najqtkowej Iub stanoi,iqce m6j

majatek odrebny:

5. Olr.irdo!.Di. o rtlDi. !.jqtt'oyi,! ob.jDuj. !6t ri.i ri.lryt IDoIoi
I,i.liihe.

l. o6riadcreni. o !t-ani. Drjattorr! dotyczy lajqtLu r t!!ju iza grani.cq.



I

Zasoby p:enr eZre:

Srodki pienie2ne zr.ronadzo.e w walucic polsllel:

bl*rl.

- Srodki pienie2ne zgronadzone !r sal.ucj.e o|,cel: ../?19- aolrr4

dulldy

rt.

l. Don o powierzchni i m2, o warto6ci

lyt!1 prawtry: .. e.

2. Mieszkanie o powierzchni: wartoaci:

tytul prawny:

l. cospodarstwo lotoe:

rodzaj gospodarstwa:

rodzaj zaluaory:

Z tego tytulu osiagnalen ( elan) w roku ubieglyr przych6d i

doch6d ir erysokosci:

4. i iie r:eric..f;c!.i:

. .d*Il.a. . . ptnt . 0 /.lL!.0. h.q. .:Jlau*k .d, {.$!w.t3
.alwtr..spaap'c'

dolro



.....nTsdrkl.....

III.

lrb I . 2 i I r r: i . t , . , r r ' . , , I lilo:! l, rr'.ze:rni :r:. taki-. osoby Lrl.?,, !r,,r.r
- .]: .::,1:

....h'e. lolr/y

./,'t a"lt/r/

./?l.C...

enitenta udzid]6w:

e

Z tego tytulu osiaqnaten (el a]n ) H roku ubieglym doch6d v, wysoko6ci:

......ah. dolqrty...
IV

1. Posiadan akcje w sp6]kach handlowych z udzialeln gninnych oa6b pramych
lub przedsiebj.orc6r, w kt6rych uczestnicza tekie osoby - naleZy poda6 liczbe
i cmltarta akcj i:

ila...datW



akcje te stanowia pakiet irietszy ni2 10C akcji w sp6lce: .

.Dic..drlftil

.a,b..dolquy.

2. Posiadam akcje r innych sp6]kach handlolrych - nafe2y podae liczbe i
enitenta akcj i:

ile fl,tf*/

Z tego tytulu osiqgnqlen(etan) w roku ubieq]lar] doch6d wlrysoko6ci:

..... a,e../ail/a$......

Nabylern(an) (naby] n6j na]zonek, z lrylaczenien nienia przynale2nego do jego
majatku odrebnego) od slalbu Panst,a, innej paf,stvlo$ej osoby prawnej,
jednostek samo!zqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w 1ub od komuna.Inej osoby
p!arnej lub zwiazku netropolitalnego nastgpujace mj.enie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodz€ przelargnr -nalezy poda6 opis rnienia i date nabycia, od

4,.e.

1. Prowadze dzjalalnoS. qospodaru2a lnaleay p.rdaa forme prawna i przedmioE

VI

dzialalnos.i):

o:,obl Scie ..

/Jt

v

elry

- wsp6lnie z inn)ani osobami

tulfrl



Z tego tytulu o8iqglqlen ( etae) w rotu ubieg]yn przych6d

i doch6d w rysokosci: ................ht'e.... /o/rGlt

atb.loly

2. Zaf21.:2i,.::rai.,l:.r::.r:q.st:.:.).t':za przedstawj.cielem
DelnonLocnikien takier dzialalnoSci (na1c2ypo.laa folne prawxa i prze.lmicl

wsp6Lnie z innlmi osobami

Z tego tytulu osiqgnalem ( 9]am) w rolu ubieglyn doch6d !r rysolosci:

dil,tut

VII.

VIII.

.aie.. dolf,y.

....0& d"hq
- jesten cztonkien rady nadzorczej (od kiedy)

htqrl

ntu..dn/yu/1.

lrne dcc):cdy osjaga.e
zarobkowej lub ,aj ea, z

....,/1.GQ11".,.t.. ....43h.4,02

6qQ,o

d"$or/.

**s
nd,t



dirla....xTty*. g.p.Q.
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233 S l Kodeksu kamego za podanie niepraedy 1u-b zatalenie prawdy grozi kara
pozbauie.ia wol.oSci .

,l{or.nu,e lB.s!.-..op!8...

(nieiscoHo56, al,ata) (podpis)

)t*^J o;n "h

Poxyzsze oSwladczenle skladan swiadony(a), i2 na podatarie art.


