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YS"O ŚWIAD CZENIE MAJĄTKOWń

lrie rtł rvl l i lilr j ed n o s tlii o rglr ii izil c3,j lr c.i

gminy,
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uroclz;ln_y(a)0t,W.43"§nh1, , w Ń

(nie.jscolvośc) (d lli a)

L, rr,,a ralt:

1.()soba sklacląilca ośrviaciczctric ollorviązana jesl c1o zgoclncgo z 1;Lalł,cl0. stafill]ileg() i ztipclllciltl ti,1,1lcitlte,,tit

iilżdc j z r"Llbr-l,k,

],.Ic/'eli 1ltlszczcgólrie rlrbryki rrie zlrlijclLrją tl,konkrellivlrr przypaclltli zitstoso\\,irrlia" i-raiczv lvpistic ..tl_ie dcli\cz_l,"'

-l , Osoba sltllrillr jacł ośu,iaclczcrric oi,.tllł,iązatra _icst okr eślic plzynaicźtlośc pclszczególrl;,clr skla,,lrriktjil,
nrajątkorł,yclr" clochodćlrv i zoilr:rviązali clo inll,iątkrr odrębnego i rnir;ątku objętogo r-rtalzeliską lvspćlltluset;1

rnająikoi,r,ą,
:1.t)śri,iaclczctrie il-raiątkorrrc ciotycz},,nrajątku tv kraju i za grarricą,

5, ()śu,iaclczenic nlajątkcirve obejrlrujc rór,r,trież rvierzytclrrości pierriężrlc.

zltlrlieszkatlia sl<ładqącego oślviaclczętlie oraz tlie.isca poIilzcllia nicruciicirl.o:ci.

.ia, rlizc.i podpisally(a).

rroclzolly(a)[l,,V§, {tX.U P,.l:,,.., * .. ..,. l}il.Si.L . .

",, Cu#łlł/b,l, 
- 
&,udpo[*łff;_l 

- §Ńćą- lt/Mpńctr e
ó ffqrtp,

(miejsce zatl,udtlicllia, statlowisko ]ub lunkcja)

lltl zlt1'loznaniu sic z przepisalni Llsta\\,y z dnia 21 sierllr-ria lL)9]r, o tlgl,1tttlizcttiri 1;t,tlir.tilzetlia
r]ziala1llilŚci gos1loclalcze.j 1:r"zez osoby pełrliące funkc_je pr_rbliczne (Dz. Ll. z ).{\()(lr. Nr 2 1 ó. ;;t.ll,. 15§.tr z,.:

ztlr.) oraz ustarły z drria 8 tnarca 1990r" o san}orzaclzie grninll1,nr (Dz" U.,l, )(llór^ poz. 'ł,|(l ,t,e ,1,1,i.)

zgoilttie.lttrI,?-47ltejr-tsturł,vclśrviac1czani.zeposiac1arłrrty.ł:r
-łłł,tl-,*ł<xterłttb,s t a t] o rv i ą c c, i m ó j nl tlj ątck tl cl rębll v :

I. Złstlbl,pieniężnc
- śrclcllti pictlieztle zgrotnltrlzorie u, rvalucic polskiej:

- Śrrltlki pictlicztlc zgrotrtltdzonc ,r, tl,,tlluc,ie oLlcej:

_to!t g{8tg§ Ń



- papiely wartościowe:

cyr, dąW.

3.Gospodafstwo rolne: , \MV dOW

tla l(\,Vo
l-

]. \,'1icszkallic tl 1lcl

rodzalgospoclarstwa: .......... ":...:
porł,icrzc1lllia: ...,..."".

o Wartoscl:

rodzaj zabuclowy:

Z. tego tvtltlti tlsiagnillellr(ęlanr)w ro]<u ulriegłlłn przyclróci i dochód r,vrvysol<ości: .,.,.....

"*".."u,'.ts0."Weg:ó,Wqft.u:.

{il rX",ó; ąW(^, ą;N : ó $q 5gĄ
\,ońx§;*Wń,ódiWbó"t

-, t4& . tł $fl, I [UR,:i 3,,9T-K;; u§p

"i" oo,o o powierzcn"', &..{.{..tB P_ ..m2 o *u,tosci:&& Pm-fll(ltuł prawny:

tluł prawrry:

,ll., 1lrtrc tlicrucllollości:

!ro*i.,r"irniu, 
.."k!

tytuł prawrry:



lII. .^ ł,
I'osiacialn uclzlały, r.ł, spo1kach hanciloli.,ych * rralezy podać iiczbę i entitellta ;1fl7i11|1lrr, .{.fiAL

ud,ziałyte stanowią pakiet większy niż ],O%udziałów w społce: 
(ll1rĘ 

WUł
Z tcgcl t;ltułi-i osiągr-ralłcnr(ęłanr) il., rtlku ubreglyrrr doclioc1 lv wysokosci"

I\,.

1'osiac]alrl akcjc rv spti1k acil r-,,,,r,liilrłiyc1l nal poclać 1iczbę i crrriteLltir irkc_ji:

al<cjc tc statrorviit pal<ict rviększy, ni,;l,Ia9Ą akcji rv slliiłce:

Z legcł t_r,lrrłu osiątnllłenl(ęłarn) tł, rtlku ribiegłvlrl c1oclłód lv rvysol<tlści:

\i.

Nabvłelll(arn) (llabyl rnój rnałzottek, z rvl,łączenienr rr-iieltia przynalczrlcgo cio .jegti rlajatkr_r oclrębtrego)
ilci Sl<albrr Patisttva, inile,i 1llttistrvclr,,,ej clsoby prarvtrej, ieclnostek satnorzltclu te rvtorialncgo. ich
zu,iitzkóri,. kotllutlalnc_j 0sob}-1lrarł,t-ie_j 1Lrb zli,it]zklt tletropolitalllegtl lliist1,1)tUiJcc tllit,Itie. kltlt-c
pilcllegało zbyciu rł,clrclclze przctarg:u -rraiezypodać opis lnierlia i datc ilebrcili. clti iitlgtl:

VI.

i.Pror,var,lzę clzrałalnośc gclspodarczą j 1nalez1, podac fotrrr rvnil i przcclrtriot clziałalności ).......

- osobiście

- ri.il.,Iitic z illltvtlli {-\5()blll,} l

Z tcgc, ty,tułu osiągrrąłem(ęłanr) rv roku urbicgłyrn przyclióci i docLrócl lv łvysoiiclści"/ł{d§ d€Ęry

{\rĄ*;



2, Z,arl,tlclzan:. działalnością gospodarczą lub jestern przedstalvicielcm,

clziałalności (llalcz1, 1;odac fblrrre prawną i pl,zccirrriot działalności): ".
, osoiliścic

- rvspólllie z intlvlrri osobal1-1i

Z tcgcl t1,,tulu osią.grląlclll(clanr) rv rol<u irbiegłym clochód lr,.uvyso]<ości:

takiej

Z,Współdzieiniaclr: .,ft& d_durłł L
- jestem członkiem zarząrlu(od kiedy): ! i

\/II.

1 .\\i spćlłkach harlcllorvvclr (trazrr,a. siedziLla spćlłki):

- .jcstclrl czltltl]<ictl,i ,ltl,t,zt]<lu totl l<icdy):

- 
.j cs tenl cz ł otl1< i ct1,1 rad v ilac1 zo rc.zc,_i (od l<i cd 5r) :

- jcstcnl człollkięlrr komisji rewiz5"jrlej (od i<iedy) : ..."."."...".".

Z l_cgcl tvtLlllt ilsiąlilląlr:lli(claln) rv roku trbieglvrrr dochód lv wysokości:

- jesten' członkiern rady nadzorczej3 (od kiedy):

-.icstellł cziillli<icll kilnlis ji rcrvizyjnej (od kie<ly):

Z tt:t]cl tvttl]lt t,sittgtlałct1-1(c}arll) tv roku ubiegłl.nr dochód lv r,vysokości:

3. W fundacjaclr prowadzącyclr riziałalność gospoclalczą: W 
WŃ

- jestem członkienr zarządu (o<1 kiedy): ."""......"".(......)

- .icstcttl czitlitl<iclll t,arjl, tlaclzorczej (oci l<icd1,):

- "jcsterll człottkiclrr komisjl rclł,izyjnc_| (ocl kiccly): ....."...".,::i1

Z tcgo tyłułr,r ośiagnąłerrr(ęłanr): w roku ubiegłvrn dochod rv i,vysokości:

1,1TI.

1nne cloc]rod), osiagatrc inncj działainosci zarobko.,vej lr-rb

1

ń]

tytułu zatrucitrienia

iltułu:

1ub zajęc, z poclanietrr



lX.

)homego o wartości powyzej 10 000 zŁotych (w przypadku pojazclow

podać markę, rrrodel i rok produkcji):

a_gŁ_ (ś-,, i-o]o,rr
T" " " """"",

składniki miętiia ruo

mechanicznyclr nalezy

Ą?cł{saet t

x.

Zobolviązania pieniezlle o wartości potvyzcj l0 000 złotych, w t)Ąn zaciągrrięte kretll,t,v i pltlz,yc;:lti or,;iz
rvaruIri<i. rla jakicli zostały ucJzicione (rvobcc kogo. rł, zrł,iązku z ,tral<irn rr.vclltrzc-tiie1ll. \\l jakre_1

rvrlso1<ości ),



Powyższe oświaciczerrie składam świadomy(a), iż na podstawie aft. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajerrie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

NĘĘ,t a.0$

] Niclł.laścirvc sl<rcś] rc,
l Nie <]oir,,czr,cizrallrlności ,,r,l,trr,ór-czej r.v rrlltlictrvie u, zakresie proclukcji roślinnc1 t z.,l,ierzęcej lł, 1tlrnlie :i zaklcsie
toslrodarstir a roclzilllte go,
' Nie tlot",t:zr" rat] lladzcrczi.,cJr siló1.1zieltrt ntieszkaniorr.,ycir.

M


