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Uwaga:
r' osobł skłłdająca oświadczenie obo\łiąza'la jcst do zgodnego z Prawdą. starannego i zupełnego

s] pelnienia L''żdej l rubrtk'
2' Jeż€Ii poszczególn€ rubI]ki nie znrjd!.ił 1Y kołiillti]m przypadku zastosorYanja! należ} $ pis.ć lqiś

dot}czY".
3. osoba sliladając. oświłdcŻ€nie 0bo'Yiązanajcst okl.eśIjć przynal€żność poszczególnych sldadnikóty

r ajątkowych' dochodó}Y i Żobowjązań do majątku odrębnego i maiątku obiłteqo nałżeńsl(a
łspólnością majątkoł'ą.

1. oświa.lczenie o stanie Inająikorvym dotyczy majątku w krżjU i za gIłnicą.
5. oświadczenic o stanie Inaiątkowyn obejmuje ró}vnież wierzytclności pieniężne.
6. w części A oświ.dczenia Z't}rłrt€ 5ą inlbrmacje jiwne! w części B zaś inlbnnacje njejawne rlotJĆz4ce

adrcsu zamieszkaniż skład'jącego oświadcz€nie orżz miejs.a położenia nieI.Ilcho.lości.

cŻEŚć A
:u' n'iz..] poapl'""y 1u).'M'ARĘ'r:'''''}ł'oN_/tsi.EŁsj{'l

oi'łillłci'i Gcsls,rlłuliA 
";r,ąb\,,ł RADi v'i'iri'trltr '''''''''' ''' ' '' '''''''''', ri. i, z,r rdn en a. ,ri ,os .(^ tuo tur L -r '\l v

poŻapoaaniusięzprzepisami staw}zdnia8marca]990r.osamorządziegminnym(Dz'U'z2o01r.Nr]42.
poz' 159 ] o]a7 z 2002r' Nr 23'. poz' 220, Nr 62. poŻ' 558, NI l l3' poŻ' 98'l. Nr ] 53, poz' l27] i NI214, poz.
1806), Żgodnie z an' 2'łh lej usta\łl oŚ\yiadczam, Źc posiadan wc|odzące w skłrd malzeńśkiei wspó]nośii
a 1ia ko{cj lub .r.nosrq-e ro i aiq,e\ od-eol :

I,
Zasoby pieniezne:
- środki pienieŹne ŻgTomadzone w $'ahrcic po]skiej:'/'o8-o'ł'ł '5'8

- środki pienieŻne zgromadzone rv wa]ucic obcej:''N'l;'D'aiYtz':(''''''''..''''''''

_ papicry rrartościorve:'N'tE'bql{a?Y

:1. Gospoda(two rolne: -
rodŻaj gospodarst}'a:''=.''' '' . '''''''. Porvierzchnia:''.::::

Z teso Ęłułu osiagnałem (elam) w loku ubiegłyn pzychód i dochi]d w lr)sokości:.'''.'''..''' .'''''' ' ' ' 'L lnne nicrurhomosci:
o"'".).." iiltua; }1m2 |g'nĄL qpD' D'rl^ŁALNoiJ 'k Ą',zł ',s'!' ' '''' ''''



lll.

] ' Posiadanr udŻial.J $, spólkach hand]os}ch 7 udziałem gn nnych osób pla'rn}ch lub plŻcdsjębrolco$.
w któł'ch ucześniczą lakie osoby ' nalcży podać ljczbę i enlilcnla Lldzialó$:

udzjab tc dano{ią pakiet wieksł n]Ż 10 % udzjałó\' w spótce:''N'(i'D9IYL?k'

,/ lelo łl'l J o']1_lJ ell 'e J.n' \ ro l' 'll.ec } n oo. 
'oo 

s uJ ''' o cl''r.Ll'; D.,iY!}Y

2' l'osiadarn udzjal} \' inn''"c1r Spólkach hand]o\ł)cll nalcŻ} podać 1icŻbę j emitent.] udziałów

l tego t}tuh osiagnatem ( ę1am ) w rokrr ubjcg]r'n] dochód w \ły$kośc]:'''\lrś'uoi:'L]!:'''''''

tv.

] ' Posiadanr Nkcje !v spólkach handlo{ych Z udŻialenr gmimych osób prawnych lUb przedsiebiorców. w których
uczestnicza Lakie osob}' naleŻy podać 1iczbq i emitenta akcjj:

N'lĘD'9iY'L}l

Z tego ty1Llłu osjągnąłen ( elam ) \{ loku ltbjegbm dochód !r wysokości|.N'l'i'Doil"r:LY'''. ''''''' '''' ...''

2' Posjadarn akcje \Ą nDych spólkacl handlow}ch należJpodaćljcŻbęie]njlenlaakcji:'vlćB9'i:'f{_1v'.'''''''

Z tego tytułu osiagnalem ( elanr ) \ł roku ubieg]'Ym dochód u.Nl-.ŚokoŚci:. il'lE'.DoIY'LrY

Nab}łem (am).( naby] mó] malŻonck' z wyłaczeniem nricn;a pŻyna]cżDego dojcso majątku odlębnego) od
skaLbu Paiistwa' nrne.j palish\ o$'cj osob} prawnej..]cdnostck samolżadu ter-io].itlnego. ic]r zr1iaŻkó\y 1ub od
konunaInej osob}'plawnej nastepujące ]nienie. klórc todlegalo Zb}ciu w dlodŻe plzetalgu należ}'podać opis
nlienia ] datę nabr'cia' od kogo:''.'''..'''''. '''' '''..''



w spółkach hand]orłrych ( nazwą siedziba' spółki) :''N_ l_t':.'DsiY.'c' :łY

'jestem członkjem rady nadzorczej ( od kiedy): .N'tE..DJ9rYc}''.

-jesrem czlor {iem komisji rcwizyjnej ( odkiedy?r N.rt..p.-ojf .-O.-a.r(

Z iego rytrrfu osią$Nęłqm) wTokuróiegtym dochód w w}sokości:'łI!_:''DaTŚr-1'''!!.

v[1.

Inne dochody osiągane z tytulu zrtrudni€niż ]ub innej dŻjała]ności zarobko}vej lub zajęć. z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego t}'tułu ( omz dochody

tx.

składniki mienia ruchomego o waltości po\łyŹej 10 000 zlotych (lv prŻypadku pojazdów mechanicznych należy
po,]aćrra'kę' model iiokprooLłcii\:'''.''''''''''''' .

'N!'ń''DoI{c.rJ

x.

Zobowiqzania pien iężne o watości powyŹej ]0 000 złolycb, w tym zac]ągnjęte kedyty i pozyczki o.az warunki,
na jakich zosta}y udzjelone, (wobec kogo' w zwiąZku. zjakim zdażenieln' W jakiej
wysokości):'''.'''''...'..........'''''

.Nl.i;..Dp.t:r9X


