
BUKnd1

;a*Slryta§ttE§}tr MA§Ą?K*W§
*kltłbr*iku gnr*rłyn

bń*"rb JB.oł/-eeł6,
0005 1 7364

IJrząd Miejski w llypte
ul.KoleJowa {5 P
48-300 Xy{t/

L]rvagł:
l'ostb't sklai{njąca *Ślviłclcłełlie *borviązł:ll* jest dn zgł:dnego z pl,arl,dl5, slaran}}eg* i złptłnego rvypełnieniakazdej z r*bryk.
2'Jezeli PoszczegÓlłe ruł:ryki rrie znajdują rt' kłnkretnyn,l prz.ypaclku zastosorv&:łia, rłależy wpisac .,nię dqtypzJ],,3'osoba składająca oŚwlladczenie 

'ob*,uiąaułu 
Jest 

' 
i*r'-ił;c przynależnaśc poseceegóInych skłacłnikównla,jętko*'3"ch, e*r:chtdórł i zoborviązań da rla;ąrku Ń;;;;;g"'i :najątku -l"ięóg" małżeńską wspól*ościąnrajłltk,lrvą.

4 Oświndczenie majątkorve dotycą majątku lv kr*ju i za grtnicą,5,ośiliadczenie r*ajqtkclr,e ob*;,nu.le ,dri,,,i*, wierzytelnościpienięzne,
Ó'W częŚci A oŚi'iałlczenia za*arń sa in|orlnacje jawlle, * ią**i u za,ś i*farrlacje lliejarvne d*tyczEce ałjręsuzalllieszkanił składaiącego ośw,iłirJczer]ie oraz lłie.isca położenia llięrtlchornaści,

CZĘSC A

Ja. nizej podpisany(a),

ur*tlz**y(:ł S,::IŹ : {!S-,,ł#,;n: .,.. -, -.,. . - .,..,., w ..u|Śr ułou*r u-.

{ai ie,jsce zatrudltien ia, stanorvisko l ub fłniłj a)

P0 zilpozna*riu siE z PrzePisanri *stawy z dnia ?l sierpnia lgg?r. o ograniczeniu prowadzeniaclzinłalnaŚci gr-;sP<ldarczej Przet ostbl,pełi:iące f-unkcjep,*:i.rn* (Dz, tJ. ,zóasr.Nr2l6, płz. l584 zezn:,) *laz LlstiłWY z c*nia 8 m;*ca lPPilr. o'*un,orrą*ri**gnr;nny* (Dz, U, z ?013r, paz. 594 zę ztn.zgaiirlie x ań,24h tej astarvY ł:Śrviiłtlcearn, że pasiadam łlchouzącrw sktaJrnnlżsńskiej łvspólnościmltjątktlrvej 
;

l, Zastłby pienięzne
- śradki pitnięzne rgr+rnadzcn* w wa}ułi* polskiej:
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- środki pielrięzne zgrł:lntdz**ę rv lvalucie obcej:



2. lr,lieszkatrie o porvierzcltli:
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3. fi ospodals:wo roI llc;
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Z tegtl tl"łulr: csiąel':ął*rr:{ęłarui r.v roku ubiegłyłn przychćrl i d$chó{i iv wysokoś ł,i. .__ _ "i łv t, n7 t. 4.,,ł, - */. ^.,F,..

Iłrlre nięrucl-:orrrości: y;ł,,,ł ;L

.porł,ierzchtlia:,,,..#l'1 ;łr:].

o wan*ści ; ..,..,(ił.i[r'i.:,

,tt.

tytttł pr*rvr:y : ..r-.,łr* **+*rl,

IJl,
Pł:siada::r trdzirtłY w sPÓikacł* hmdiorv-l,clr - nal*r3,podnć liczbę i eruitenta *deiałów: ,.,u,r*.,.*,,!,.Ęu._.y..

L:clziiłł;' te stłnorvią p*kie t rviększy nie l0% ł;ciziaiorv r,v spółce: .łłs.ł;..ń.{g.{i;,_{.......__.,

Z tega tY'tł;lu osiągnąłen:(ęłrłn) r.v roku ubiegl),31 dochod w wysokościl .r,r,,r.,rć$n.ył,

IV.

P*siada*l *kcje lł'sPÓłkach hanrlloivycŁ - r:aleey poclać }iczbę i entittłłtn akcji: ,.,*.r,..o,*Ęr,7

akcj* tt staliorvią pakiet lviększy.rriż lfi9ro akcji rv spóice; .r,tr,ł..r.{,$,r,1,

Z tego {yttlłu osiągnąłem{ęłam} r, r*ku ubiegłyłrr docŁócJ w rvysokości: .,gi.g,ę-l *,=f.

TvabYlen;{anl) (nabYt nlÓj małzon*k, z rą,ląłz*niełn nłicnia przynaleznego do jego majątku odrębnego)tld Sfuar"bLl Pańsrw*, inrrej Pa*stlvorvej osoby praw:rej, lednosrek ianro,iądu terytorialnęgo, ichziviązkÓrv lub od kclnunalltej *sołry prar.vnej nasiępulą*e n:ienie, t9rj* e"Jlegało ztyciu wirodzepfżetarsll-- nal+ży, paclac opis mienia i datę nabl.cia, otl kogo: *r-.,.,..,r,/*lrn*iy .. ..,.
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rodzaj zabuclolvy: ... *"rl,

lyttłł pl,arvny:



vl.

l'Prtłrvaclz§ dzjaia]r:osĆ gosp*darczą; irrłrlłzy ptdać lbrltę pra}!,ną i przeri*-liot dziaialr:ości};u,....*l.r#$*,p,.

- oso[riście ..,,:,.ł.,.;ł,ł*r.ł,
- lt,spólllie z inłynri osobarłi ,.rl',ą łĘ- -łi$ł".y

Z t*go tl'tL:}tr *siągłląlelrr{ęłal:r} r+ roku ubiegl,t,nl przl,chod j ci*chćrl rr, rłysokoś ,i, ,=r*,.ńń*rp*.,,,,,,.,

Ż' Z*rzi;dzar:r działalnaŚcią gospodarczą tub jeslem przedstawicielenr, pełnomocnikiem taki*jdziałłlllł:ści (należy poclać forłrę prawną i prze,Jmiot działal ł ł\ 'ł

_ ostllli:,ci,. _/ / 
.ł ' PrćLLrllllut UZlaIłl|)OSClJi .;.ł.l^..,.^,..ły.^7:

Z łega tytułu osiągnąłelr:(9łanr} rł. r§kil ubiegłynr doehóc* rv rvysokaści: ,=,,,=..,,,! $:ł'-|ła,7:,,,

Vlt.

ż t*go tl'tułu tsiagną}ełlrięłanr) l, r$ku ubiegłynr dachó{t łv rvy,s*koś łi: .ł:ł,ł.,ł"r . - ,-:rf.4.ż{.

?, W spółdeięIniach ; .,,. ***i.. ffi..-.)fl.i,,...,...,,.ł/
-.jestent czło*kien: zarządu 1oct kie,jy}; .,..,,,ro,,,.,,,,ń,Ą

I/-.jesteri człcr:kiełł konis.ji rer.vizyjne.i {ncl kietty): ...,s,-.*.,.!ń.#.:ł^.,,,,,, ,,/ / "",-"""
Zt*gctytrrłrrosiągniilen"r(qłal:.tjrt.rokug}iggłyrr:doclił*rvrł'vsokcści:.*fr.c..'t^.#^:g,

- jeste:rl czlnnkienr rady r:adzorczej (od kiedy): ,,."ri.o".',łj,.f
- jesten: r-złł:nkieltr knnlis,ii ł"elł.izl,jn*j 

'-o 
o*or.', ::,:;j;:,

Z tega rYłut* osiągnąleł:r(ęłarn}; rł,r*klt Lrł:iegłyłr dochócl rffi;;;.,, -r**; -,rffi*
1, 1! 

"/illŁ

- rł,spóirrie z i nnyllti ł:sn balrr i,,,ł t.4,,. rł;ł*łłvl.l",,/"""""

-_ie§tcnl człcłkietr rtciy łarlzal.czej (cłcl kitdy};
gn

- je st**l człr.lnki**r zarządu {ar1 kieeiy): ..._,.r3.**

- jestenl czio*kien: ko*isji r*rviayjnej {od kitdy) ;



Vi]:.

}nłę clocl:ułl,v- osiągan* z tYtułu r*atruclnielria lułl irrnej rlzi*ł*lłr*śłj tn:-cłb:korł,ej Iub za_!ęć, z i:łclanienrkrvęt urvskirl,łrnych z Ł*zclłlgo t},:uiu:

l\,

§kładniki mienia t'uchcn:egł: 0 r,vartości p*wyzej 10ilss złatyclr {.v przypadku pojazctów
nlecha*icz*l,c}r nalezy padać nrarkę, nlołlel i rrrk pr*clukcji):

Zobowiqzania Pierlięrne o,on'art*ści porvyżej ts 000 złotych, !v_tym zaciągnięte kredyły ipozyczki oraz
;ii:?l?-,;,o ,'}oo'*n, 

zostałY urjzielbrre-{włbec koga. w związku z 3*iim wydarzenien}, !v jaki*j



PowYŹsze oŚwiadczenie składam Świadomy(|), it na podstawie art. 233 § l Kodęksu kamego zaPodanie niePrawdY lub eatajenie prawdy grozi karapozbawienia wolngści.

....ł{s a,. - . lf * ź : #. /. ń
' 1 rniejscorvość. data}
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(podpis)

I Niewlaśeirłs skreśtić. i:

*§i"'r:'irKl"-*XrX§ 
wYtwórczej w rolnictwie ry zgkresie produkcji roślinnej i zwierzęceJ rry formi* i z*kr;sie

l Nie dotyczy rad ngdzorczych spćtdzi+lni mieszkaniowycŁ


