
oswhoczE tE MAJATKOWE

ladnogo gminy

/*s'Ily,l ,46.fr,18.,.

3. oEda aklrd.jrq oiriadczenie oboiilrena j.Et oLr.6li6 prrtEale iDosi
poszczeg6lDych skladrik& Ejatloqrcrt, dochod6x i zoboeiararl do rajattu
odrebDego i rajatl<u objetego ralrefiaxa rsp6lno6ciq ujatton!..

2. .reieli po8zczeg6lne lu.bryki Die zn.jdujq , J.onkr€tli'a prtypadku
zaatoEdenir. u1.iy wpiEa6 'trl. atoty.ryr.

4. od}'iadcz.ni. o !t ni6 a.jqtlolrYr! dotyczy Eajqtku rl Llaju iza slanicq.

czEsc A

Ja,.i2el

1. o8.'ba skladajqca o't$iadczenie cboxiqzana jest do zgodn.go z plada,
stalannego i zupelnegro v]'pelnleDia tsrdej z rubryr.

5. ogxiadczenie o atanie Dajetlowrm obejEuje lcmiez rierzyt.lnoici

6. l{ cze6cj. A oivi.dcz.nj.a zaralt€ !q ufolucje jam., x crgrici A zas
r,Dfolal'cl€ Er..j.f,n. dotyczqc€ a&eeu za:lieszkaaia slladajEc€go
oiwiadcz.nie olaz Di€jsce polotenia ni€Euch@o5ci.

o"oo, ".^" s1l.:).r.cr.[ P. . . .]A q) Et. . . . PiCey S

(imiona i Dazwisko

olaz Dazidsko lodol,e)

..oa,o.v 6 ... 28...a3 ...2 2€{. 2.o"r.'hr.or.n.

.C.KZ ;.t/. .n " . . I . . ,n. .P o...!.b. a v ztor.

C L2. t.' t / .n ( 2 . r, H <ho a\ L'.' vt. 2* cibo tu4. .

,-=, . n s-u c-2,.7. a.'e-(. .

Y c ( ?. i t4. r! .arltil: tl"a I It
(miejsce zatrudnienia, stanovisko lub funkcja) po zapoznaniu si9 z

plzepisani ustai{y z dnia 8 marca 1990 r. o sanrorzadzie gninnyn (Dz. U. z

2OL7t. poz. 1875), zgodDie z att. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadan

wchodzace u sklad na]2enskiej wsp6lnosci najEtkoBej lub stanowrace noj
majatek odrebny:



- srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej:

r.?1:"€

e/"ri4/ ,/

eLr+.,y

/**,y

- papiery warto6cio're: .....{n g. -QdA47

II.

1. Dom o powierzchni: .,/32. z/o-aQs zlm':, o wartosci I

t'7. m2, o wartosci: .,,41/C..

......at*osoty!u] prawny

2. Mieszkanie o powierzchnj:

tytur pralrny: ....,, anic-...

3. Gospodarstro rolne:

o war:tosci: .. ,.

rodzaj zabudo&y:

tytu] pra{ny: ..

/!.h*

Z tego tytulu osiagnalen(elam) !r roku ubieglyn przych6d i
I

doch6d w wysokosci, .........1114

4. tnne nreruchomo5ci

d.*+"r/

,{r.8 ,Y,4:€

.,r1!9..*./r.T

I.

zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zsromadzone w walucie porskiej: ..2i..58.5...?+....

rodzaj go8podar6twa:



rytur prawny: ..... *;.-..62ortuy

1. Pos-iadah udzialy w spollach handtowych z udzialem gmi.nych os6b prawnych
lub przedsiebiorc6N. r ir6rych uczestnicza, takie osoby nateZy podac
Iiczbe i enriLenta udz-ia]6wr

eQ,rl

III

enitenla udzial6vr: ...

....nic detQ.v
e:Q.4tyl

z:|1 s€.

udzialy te stanowia pal<iet wiekszy nii 10t udziat6w w sD6]ce:

Z tego tytulu osj agnalem { e}ar ) w roku ubjeqlym doch6d v,rysokosci

.f.71.c

2. Posiadan udzialy !r innych sp6]kach handlo\rych - natery poda6 Liczbe i

Z tego tytulu osi aqnalen ( elam ) l, roku ubiegilrn doch6d F wysokosci:

.m.',. e-. . .o.Q.&tZ/

.@)4 7I
1']/).,.e.

"/Yl :d. C4'6-rf

I\/

1. Posiadam akcj e w
.1ub przedsiebiorc6w,
i .mitcnta akcji:

sp6tkach handlol,ych z udzlalen gninnych os6b prawnych
w kt6rych uczestnicza takie osoby - nalezy poda6 ]iczbe



akcje te stanoEia pakiet w.iekszy ni2 10t alcji w sp6]ce

Z tego tyluiu osiagnalen(elan) w rolu ubieg]y,n doch6d w wysokosci:

..n2..oal7y

Gd4-ry...../?'1.,C

2. Posiadan akcje w innych sp6tkach handlowych
emilenta akcji:

oa17"rg,

- nale2y poda6 Iiczbe i

,a?tC..

Z tego tyt,rlu os:aqnalen(elam) H rolu ubieglym docL6d w wysokoscj;

-,La:...

.z?')\... r.{p.Aa."/

Nabyleh(an) {nabyt n6j ma}2onek, z rylacze.iem nienia przynale2neqo do jego
majatku odrebnego) od Skarbu Patrstwa, innej paristxowej osoby prawnet,
Jednostek samorzadu terytortalnego, ich zwiazk6v? lub od komunatnej osoby
pral,nej lub zwiazku netropolitatnego Dasrepujace mienie. ktOre podteqalo
zbyciu i,, droalze przeEargu -nale2y poda6 opis nienia i date nabycia, od

osobiscie ..,.....,..11 f €.

,.nl<.eh.(1.,y

dzialarnosci) : . . .. .*i g..,..a47"2-V

VI

l Prowadze dzialalnosd aospodarcza (naIeZy poda6 forme plairna i plz.dmiot

<*4,no7

- tsp6rnie z innymi osobami ......n2 o.c'.$t:24



z tego tytulu os i qgnqlem ( elan) H roku ubieglym przych6d

i doch6d w wysolo6ci: 1f)t€.ada4"r
2. Zatzadzan dzialalnosciq gospodarcza ]ub j estern przedstawici.Lcm
pefnomocnikiem taliej dzialatnosci (nale2ypoda6 forme prama i plzedmiot
dzjalalno6ci) : ....,::..,....

.n',<..J.o4"2c/.
...*',-.././<r7

- w6p6lnie z lnnymi osobami

-....../.2'1k-..

VIII.

. ,z?.'r < ../e Qt.'1/.

Z teqo tytulu osiagnqlen(elamJ h roku ubieqtlr doch6dw wysokosci:

/.11te

VII

'I 
sp6]Iach handlolrych (nazlva, siedziba sp6lki)

...../Vlc?. .&&"
"r/-.-...

- jestem czlonlj.em zarzqdu (od kiedy):

- jeslell czlontien rady nadz

c&&tcz+1....
orczej (od kiedy):

"./.fu,7

&.v...<4Lc..a/4.

- jestem czlonkiem komjsji reHizyjnej

41.a-.. &r-€t

.:nb..oa l7cz7.

(od kiedy):

z tego tytulu osiagnqlem{e1am) w roku ubiegt},n doch6da wysokosci:

Inne dochody c-s i agane
zarobkowej Iub zaj e6, z

tytul u zatrudnienia lub
kwot uzyskiwanych

in.ej dziala.lnoSci
2 kazdego tytulu:

.4,apia1.p. fi*r?.. . ... .BZ 4.?A d.
z&ap"1\--. . ..=. . 8..A ag. *t .i -a ln., . d.$ rd n.$, oL$soL



skladniki nienia rDchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (mechanicznych
przypadl<u pojazd6w mechanicznych nale2y podac rlarke, nodel j rok produkcjl) :

*,n .asaAaT . .e.P..Ec. . z- A€t pA .-..9<fr.6 {. .

. E-a a ea r. h,*. . .-..l,oa. . a...
?€N.au tr .cn|.ra P..-:. .. 2e.4?.r..

t*!a,..za"7

x

Zobowiezania pjenie2ne o wartosci poi{y2ej 10.000 zlotych. w tlm zaciagniete
kredyty i pozyczki oraz irarunki, na jakjch zostaly udzielone (i{'obec kogo,
w zwiazku z jakim zdarzenien, 

'a 
jakiej wysoloici):

,1,-.,A/.-t,rr4

:-.

rx.



Powy2sze o6wiadczenie skladan 6uiadony(a), i2 na podstawie art.

233 S 1 xodeksu karnego za podanie nleprawdy 1ub enie prawdy grozi kara
pozbaw.ienia wol

27,,?.q 2il8.
(mi ej sco,os6. data) (podpis)


