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(mj.ej scowos6)

osoba 6kltdajqa oriyiadczenie obo,1qzaDa jcEt do zgodJi.qo z playda,
6t3!ann.go i ruPclnego wt1)elnj.cai. tai&j z tu.brIr.

2. J.i.li po€zcze961ae EublyLi nie znajdujq v k6k!€trl),! prrypattku
zaatoaoi.ania, aal.€iy ,pis.6 rEie dotycry..

oEri.dcz€nie o stanj.e lajqtlor.tD cbejDuje loeaj.€, li.lzyt€lno6ci

6. tl czelici A oiirirdczelia zaralte 6A iDfo!@cl. jawDe, y crracr. B za6
iltforoacjo Di. jrhe dotyczqce aalra.u zaDi€srtenia akls&jrcego
o6wi:dcz.nie o:.sz Ej'. jsce poloi€Di! nieluch@o6cj-.

3. osoba Eltadljac. oliniadczenie cbosiqzam jest ok!€61i6 plzlmaL.itro:tc
poszcteg6lnycb ltradarl6e Dajqtkort'ch, docbod5ii i zcbowirzei do lajqt}u
odttbaeEo i @jquu cbjeteEo lalt.n8ka l.6p6lnodci{ ujqtkol{a.

It. Oiwiadczenj.e o !t!ni€ sajatlorrrlo dotyczy lejqttu B kr.ju iza glBDica

5

o8.06../.0.6.6.

-{rt&ApL..
I milej sce zatrudDienia, sEanoi,i6 lub fun)(cja) po zapoznaniu

5-1r/"*
przepiBami u3lawy z dnia I marca 1990 r. o sanorzadzie gminnym (Dz. U. z

2OL1r. poz. 18?5), zgodnie z art.. 24h tej ustal.,y osuiadczarn, 2e posiadan
wchodzqce w sklad nal2e,lskrej wsp6lnosci najatkowej lub stanoriqce n6j
hajatek odrebny:

oraz nazr,risko rodo[e)

fkl,ra zl W
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Zasoby pienieZne

- srodki pienieine zgromadzone w ualucie polskiej:

- Srodli pienierne zgronadzone R walucie obcej

.47.to

.Ex.ooq.-

- papi ery wartoSciowe: ..,..nGe- ,t*%

II.

tytui prawny: ....

o wartosci: ....... ??42

rue
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2. rieszkanie o porderzchni:

tytui prawny: ....... 4L4/..

3- cospodarstwo rollre:

n", o wattosci; . .22,14.

, powrerzcnnia, .. 11/4Q

w
q%

z tego tytulu osiqqnalem ( elarn) w roku ubieqlyn plzych6d i

doch6d s wysoko6ci , .. -. *rC..

4. In.e nieruchomosci:

€..*".o,i..:. /*l"fra. lr/tdk"ra,
0,Soo.ha- -.

...ruM."I.. r*4 !1y?4.
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1.. Dom o poirierzchni.

rodzaj sospodarst*a: .t1(i.

rod.zaj zabudowy: . . 1t'2"(f. .

tyrul pla*nyi ... -..,"aj.

q%

q%



Eytul pralny:

rII.

1. Posiadan udzialy n sp6]kach handlowych z udzialem qninnych os6b pra!,mych
lub przedsiebiorc6D, w kt6rych uczestnicza, takje oEoiry - Date2y poda6
liczbe i emitenta udzia.l6w:

,1 2.

udzialy te stanolria paiiet wiekszy niz 10t udzial6t"l er sp6lcei

/*ru

oLlZ,

2 tego tytulu os iaqnalem ( elam) w rolu ubieg.lym doch6d mysotosci:

r*tr

rytm.{4.

2. Posiadan udzialy w innych sp6]kach handlowych nale2ypodaa ]iczbg i
enitenta udrial6w:

. . . .4.1{O.

Z tego tylulu osraqnal€n (elam ) e? r:oku ubiegtl,n doch6d w wysoko5ci:

1. Posiadan akcje { sp6}kach handlowych z udzia}en gtrinnych os6b pra,raych
tub przedsiebiorc6w, lj kt6rych uczestnicza takie osoby - natery podaa ticzbe
i emicenta a]<cj i:
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akcje te stanowia pakiet wietszy ni! 10t akcll H sp6lce:

,?A?r

z lego tytuiu osiagnqlem(?Iam) D roku ubjegl)an doch6d }) rrysokosci:
%{
'wt. . . .t?4,.

2. Posiadam akcje, innych sp6ikach handlowych - na]ely poda6ticzbe i
emitcnta akcji:

'12/&

Z tego lytulu osj aqnqlem ( etan) w loku ubieglyri doch6d wHysokosci:

. . . ./Jz,(A

,%v

%,1

Nabylen(arn) (naby] n6j rna]2onek, z wylaczenien mienia przynaleznego do jegomajatlu odrebn€go) od skarbu FanstHa, innel panst,",el osoby praernel,jednostek samo!zadu terytoriatnego, icb zwiqzk6w Iub od ronunainej osoEyprawnej lub ze,riazku netropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podiegatozbyciu u drodz€ przetargu -na]e2y poda6 opjs rdenia i date nabycia, od
kogo :

. .. . .4?&^

1. Plowadze dzialalnosd qospodarcza

dzi alalnosci ) ....r*2 .

(nale2y podaC forme plaHna i przedmiot

*6%

??u,1

- rrsp6lnie z innymi oEobami ....h<e.
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w
%,r

q7



Z tego tytutu osiagnqien(etam) w roku ubreglym przych6d

i doch6d w wysokosci: ,.,.,./n/2,

2. Zarzadzam d
pelnonocnikiem
dz.ialalnoSc-i ) :

ziala l nos
taliej d

w

/*"0

w

cja gospoda!cza lub jesrem p!zedsrawicielem

:l:1:"*"' 
(nalezvpodac rorme prawnq i pr2edniot

* o9*/
- osobi6cre ...

24,/L

- i,Ep61nie z imydi osobami -.

Z teqo tytulu os iagnalem (9]am) w loku ubieqilan doch6d i{ b'l,sotosci:

%ffl"tfat
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vrl.

w sp6]kach handlolrych (nazea, siedziba sp6lki):

'" """'nziL'
- jesten czlonkien zarzqdu (od kiedy) : ........

......ar?44.

- jestem czlonkien rady nadzorczej (od kiedy):

*"LA

"?{e,
z lego tytulu osiasna.l em ( elan ) w roku ubieglyrn doch6dl" wysot<osci

- " /?xQ'
1{III.

Inne dochody osiqgane
zarobkowej lub zaj e6, z

zatrudnienia .1ub innej dzialalno6ci
kwo! uzyskiwanych z ka2dego tytulu:

xrhq"/"r"ru*. . . . 6. 3. 3
.. ... art*.O.. z&zaruZ . 6.00.

e yj.{.8...

,1?12.

- lestem czlonkiem konisji rewrzyjnej (od kiedy):



.. .. & e 10,: /"4/a, nil,rrf

Skladnili nLienia ruchomego o 1,artosci powyzej 10.000 z}olych (nechanicznych
przypadku pojazd6B nechanicznych naIe2y podaa na.ke, nodeL i rok plodukcji).

x.

Zoboliiazania pieniezne o eartosci powy2ej 10.000 zlotych, s tlm zaciagniete
Iredyty i po,yczki ataz warunki, na jakich zoslaly udzielone {uobec kogo,
w zwiazku z jakim zdarzenien, ,, jakiej wysokoscj) :

n/2

,Au/o A.u..lo,ta.rr.



PoHyzsze oiw.iadczenie s*ladan Spiadony(a), iz na podstawie art.

233 5 1 Xodeksu karnego 2a podanie niepra\rdy lub zatajeDie pra!,dy grozi kara
pozbauienia wolnosci.

$","t/*.*ia- . fu . A9.'!8 r. . . .t/a,.ra.

(miei sco!{o66, data) (podpis)


