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Uwaga:
,1. osoba skladaiqca o$wiadczenie obowiqzana jest-do zgodnego z prawdq'

starannego i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk'

2. Jeieti poszczeg6tne ry#/ki";i" ,n"i,irrq w konkretnym przypadku

zastosow*i", n-"t"ty wpisa6 "nie dotycly"'
3. Osoba skladaiqca o6wiad"ieni" obowiqzana iest okreSli6 przynaleznoS6

poszczeg6lnyih skladnik-t ;"iq**"*ycn' docnodoy i.zobowiqzari do

mafqtku odrqbnego i maiqtk;';iu.;iti tn"tl"ti"t 4 wspolno6ciq maiqtkowq'

4. oswiao".Jni, o ;ianie .iiitx"*iym-aotyczy maiqtku w kraju i za granrcq'

5. Oswiadczenie o stanie ;;J;Ili";v, od"i'tiil r6wniel wierzvtelno5ci

, $t;"::1ff A oswiadczenia zawarte sq informacfe iawn€' -w czqsci B za5

informacie niejawne Oot,"ii"" ldigsu zimieszkania skladaiqcego

o6wiadczen ie oraz m ieisca' poltienia' nieruchomosci'

czEsc A
Ja, ni2ej podPisanYlal, \d)b'<)f,

urodzony(a) X6'' \f,'' 'l!9fr)'y''" 
'*

uroozolrv(a/ *-';:::Jil*fit\ 
r$5 1)l:l'cDa'hov'tduSon)* r$[,,hi\u{r'houhornu, r'I'*rJmINn

@otxrxm*l$ftk"my $n
po zapoznaniu siq z przepisaT, "tl"* iOni" 8 marca 'iggO r' o samorzqdzie gminnym

(.t. Dz. tJ. z 201 i, por. 594 .zpoi".'=r.. 
j, zgodnie- i art' 24h tel ustawy oswiadczam'

2e posiadr, *"nolJ;"; ; stAO *,E"ntG wsp6lnosci maiqtkowej lub stanowtace

t.
Zasoby pieniq2ne: --.-r..^,^ ^^rcrziai. NAR dn[UVU]t
- 6rodki pienig,ne zgromadzone w walucie polskiei' "'1*n'"dplqgA"

- srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcei: 
I ,\ *$$:

-papierywartosciowe:...""" """"""':" 'nie o'O:qru5

na kwotq: tti'O ildt%
ll.

1 Dom o Powierzchni: r\li; , o wartosci, ..rr,ie".dotr6rutr
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1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem gminnych 9s.9b 
prawnych lub

przedsiqbior"o*, * ktorych ,"r".inJ.iiiaxle osoby - nJlezy fodac liczbq i emitenta

'.....'.........
udziaty te stanow'i p'Xitt wigkszy nil10% udzialow w spolce:

I\l'Ldewt
Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) * 

:ok','fiegtym 
dochod w wysokoSci:

r.\\[" .dfi\$N\

- 
-:- 

.l--- --.-. .-- ' ntu dUtSvtN\

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - naleZy

podac liczbq iemitenta udzial6w:

niu d,s.
;6;iyt;il ;t,qs"at";(uta;, * 'or'u 

uni"BryH dochod w wvsokosci:
[oXw\
ie$ym

tv.
1. Posiadam akcje

przedsigbiorc6w,
akcji:

wie d,dX1u5powierzchnia:

udzialow.

w spolkach handlowych I udzialem

* t ioryct.' uczestniczq takie osoby -

ominnvch osob PrawnYch lub

,irt"=y Podac liczbq i emitenta

"X"f" 
i" .trnowiq p"Xi"t wiqkszy niZ 10%akcjiw spolce:

nrtr..dr*uv.ul.oJ

2. Mieszkanie o Powierzchni:
:, o'wartosci: nir..dutqp,r5' tvtul prawnv:

rodzaj zabudowY.

tytul prawny: "-.... "'I'\i!L"'w-\'"t"'i\
Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roXi ubiegtym przychod i dochod w wysoko6ci:

4. lnne nieruchomoSci:
powierzchnia:

o wartoSci:

tytul prawnY:



Ztegotytutuosiqgnqlem(qtam)wrokuubiegtymdochodwwysokosci:

Iaoytem(am) (nabyt moj marzolek, z wylqczeniem mienia przynareznego do iego

majEtku odrqbnego) od skarbu p"n.t*r, innel panstwowej osoby prawnej' jednostek

samorzqduterytorialnego,ichzwiqzkowlubod-komunalnejosobyprawnejnastqpuj4ce
mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i datg

nabycia, od kogo:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nale2y podac liczbq i emitenta

akcji:. . 'l-Vtq ddlt{N\

/ i"g"' tvt"i- "",es"Er";(Qr;t 
; r"xr roi"gry* o"ihoJ * rrv."[osci,

Vl' /-^r^irr ^^;ai ' ' ledmiot
t.,p,o*,ozqdzialalnosdgospodarczq(nalezypodacformqprawnElpr,

dzialalnosci):

- osobiScie

nr,q" ddt5/t^\
rtio d$r5ll$

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wYsokoSci:

nAL

_ osobiscie .ruR..

- wspolnie z innymi osobami "'{\}-[""

Ztegotytuluosiqgnqtem(gtam)wrokuubiegtymdochodwwysokosci:

(f(

- wspolnie z innymi osobami ""nl'g df$'t5tq

z zarzqdzam dziaralr"', .11 
9::p^?1i'.= li:,'^:^'i:T,::'."iLTlii5r",[X;i:"'"'nikiem

takiej bziatalnosci (nalezy podac



vlt.
W spoffach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

n\&..

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

. ::*' 
*"::.' 

::" 
*:':" 

::';sJ'*orq'5

Ztegotytuluosiqgnqtem(qtam)wrokuubiegtymdochodwwysokosci:

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

vlll.

lnnedochodyosiqganeztytutuzatrudnjeni?lY.?.innejdziatalnoScizarobkowejlubzaiqt,
z podaniem Xwot rizyskiwanych zkaldego tytutu:

tx.
Skiadniki mienia ruchomego o wartoSci n9r11ze-r, t-O-!9.?,:l:JIch (w przypadku pojazdow

#ffiilUfi;n ;;;'; pii'e markq' moder.i rok produkcji):



czEsc B
IJriri"mieszkania osobv sktadajqcej oswiadczenie: --

Mieisce polozenia nieruchomosciwymienionych w punkcie ll czQsci A (adres):

powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu

karnego ,u podaniJ ni"po*Oy lun ffi"nil'plu*dy grozi kara pozbawienia wolnosci

J.Uoo,tdu, d [,0!4" JS YY-
(miejscowoS0, data)

' (PodPis)

I.


