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3. OEcba s).ladajaca o6Ri.adczeDj.e cbowiazaDa le6t okre6la6 pr2trDale inodc
poszczeg6lDych stla&ik6, lajat]<or!'ch, docnod6E i zoboriazai do rajattu
odrebDego i Dajqtku objet6go !aI2e,iLakq y8p6lDo6cia Dajatkowa.

2. JeZeLi poszczeg6lne lubryki nie zDajdula H konkretn)@ przypadku
zastosorania, DaLery rpi sa6 nEie dotyczyn.

{. o6ttildct.ai. o atlnie aajqt}ol'tD dotl'cty !!jqt}u r traju iz! gE.nic..

1. oscba skladataca oS,iadczeDj.e cboej-azana l.Et do 2go&eqo z pra{da,
sta.annego i zupelnego w}?elnieDia kardej z lubryk.

5. oarirdcr.Di. o rtui. rajqttoq,! ob.j!uj. !6rni.i,i.rryt lnolci
pi.!lqi|n..

5. il cze6ei A oawiadczenia zaralt€ sq inforlacl€ lame, ,cte6c! B za'i
ufol,lacle nae jasne dot!.czac€ aclr66u zarieszkania skla&jqcego
o6wiadcz.nie olaz Dielsce poloieDia Die.ucl1oEorici.

czEsc A

Ja, ni2e) podpisany (a),

(lmiona l nazwisko

tlwnu \uruna .tuUnu . . .\. Uarcp.w\

fur*cja) po zapoznaniu sie z

o sanorz4dzie gninnym (Dz, U. z

ustawy o6iriadczam, ze posiadan

majatloPej Iub stanowiace ,n6j

przepisami ustary z dnia 8 marca 1990 r.
2OL1r. poz,. 1875), zgoalnie z arE. 2ah tej
wchodzace w sktad matZenskiel wsp6lnoSci

t
majatek odrebny:



I

- lrodll plenlezne 
\ 
zg!@adzone r. r.alucle polslteJ:

....Itt(r.!ttr\\x,s\rn\q. 9.!!r5.U.....1,

.. . .g\Q. rr,rr.\ .b\qn\u. . . .-u\, Obf. r [t . J

- papiery wartoSciowe:

1. Don o poq,przch.,. ..' , !,,W,tJt'U

odt\

2. Mieszkanie o powierzclui: ka.toa.i:

tytui prawny:

3- cosDodarstwo rolne I

rodzaj gospodarstwa

na kwote:

rr.

rodzaj zabudolry:



tytui prawny:

rtt.

ry
udzlaiy tc slanodia pakiet wieks2y ni2 l0r udzjal6u H spa,lce:

Z tego tytulu osj.agnaleir {9}am) vr roku ubiegfyn doch6d rrwysoko6ci:

t\c ffil*ti
tv.

1. Posiadan akcje w sp6]kach handlor{ych z udzialer gminnych os6b prawqych
lub przedsiebiorc6w, w kt6rych uczestnicza takie osoby - nale2y podac liczbe
i emitenla akcji:

w &tq/



akcje te stanowia pakiet !ri?ks2y niz 103 akcji w sp6]ce:

Z !ego ty ,r:r ()s1n..aii,r.ieionl a r.iiL Lbr.!Jl7r dc...d k *ys.i:.a.i:

z te{lo tytuiu osia{rnaicF(elam) w.o}u ubleqlyn dochod uwysoioSci:

2. Posiadar akcje w lnnych sp6lkach handloHych - nale2y poda6liczbe i
cnLteita ekcj l:

*ffiffi

kogo :

zbv( ru r dr,llze l)r zet.trgu r:: r', !l , : ,r '.

[q/

VI

1. 1'rosadTe dzralalnosa gospodar.za lnale2y podaa J.,rne prasna i przedmiol

ne dotXa/

- $Ep61ni€ r innyllj, oBobaml



2. Zarr .i?at l]:i,rral:,,ia.r,r ..::t,.d;r.za L.rjr r:.:.:r przedstawicielem
..1r.::'r::i- :r '.,!-. :)2.,i:a-..'a.r i:.,.:r;L:,:r :i::! !.r?::a I F::r::tr, :
.tz irl: I rr.S( i l

n.'r.ddgsaq

Z tego tytulu oslagnalen {e}am) r roLu ubieglyh przych6d

i doch6d w wvsoko6ci:

- vap6lnie z innymi o8obani

Z tego tytulu oslagDalen (elan) w roku ubieglym doch6d $ rryaokoscj.:

VII .

w spottach hancuowych (nazwa, siedziba spOrkil : ,...S{9.

- testerL c?lonklenL zarzadu (od kledy) :

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

.'...,,'!,,,.:,',-,

VIII

/

I:,ne dt)chc.l " .siegnre
zarobkowej lub : at ,..r, ,

tytulu
podanien

zatrudnienia 1ub
kwot uzysfil,anych

p.tt*run,\ ryr godn',.ov1. . . . J15
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nve dpyhl/
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233 S r Kodeksu karnego za podanie ueprardy 1ub zarajenieprasdy grozi kara
pozbawi eni a kolDoSci.

ery.nardr...tl$
(mlejscowo56, data) (podpis)


