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l I.
Dom o poiłielzchni: ,..,.,.,160...,,.....,..., tn]. o rvartośc,.i
tl,tuł pralvn_v:,.. ... ...........,, !łĘ9.9..','!]?.ł.q.....,..
\{ieszkanie o polrierzcJrni : ..,..,.,...,,..,.......ll12. o rr.artości
Lltrrł prawn1,: ..,.$.|F-,...P91.Y.CŁY
Llo:1lodeI,stlt tl l,cllne:
Ii,d.,.Li l..spt,clrr.Lrr ; ; .899Lnrc,.TO.Ę,*,RĘ,N,Ę,,,..,,, porvierzchnia:.,..,..ł.,.ao_...nO.

s.zD.,. _,aa
i,(]d7a j zablldo\Ąn, : . ..ś. łP9.?Ę. :,. !l§ G§.ŁJ,N.Y
lr tllł prar.ullv: .,,.....,..,.-.,,|.lŁ.Ę-9r,rO,Śd,.,,. .... ..... .

.1. teco tvtu,]u osiągrrałenr{ełalłr) lv roku ubieglvui przychód i dochód w rwsokości:...9
inne tlieruchonrości: !
porł.ierzcitlria: ...,.,..P§n,. ....t!.}.lE.ŁŁK§l-§Y_.....,. ..,,hl...CłJ.ęĆsę.t.c,gCłl..,. ...

,.,,., Po x i,e.łz*cĄ ruo'... ..., l§o ...Ę 1.,..,..,...
3,§.,O-.,,.oca,. ,P_U}i.,

blc- ęą

ać liczbę i enlitenta

c6O p Lł(
5oe Pi-,[r|_ł

tl lr lftości

o irartości

nt.
l. Posiadanl udział1,

przedsięb.iorcór.r,.
uclziałót,:.........

lł,spółkach
rv któr_vch uc

,ł § ió,r- lió i l* ń rł iĘi żo, ł liJ 4 ?a.rc.ą,.,mnoią

hal-rdlorł;ci-r z udziłiem grninnl ch osób prarłrr_u-clr 1rrh
zestniczł takie osobr, -, naleĄ, podać 1iczbę i emiterrta

.h{l.E Pa.T.Y.ę)V....

uclziałr, te stanowia pakiet rviększv niż 109ó rrdziałórv rł, spółce

Posiadanr rtdział.v rł,iru-r.,,ch -<połkac[r hlnd]orrr ch nrleż1, pod
uclziałór.r,: ....... N!.E....-po.Ty.c2V

lv.
posiadam akcje lr spóikach handlclwych z udziałęm gminnych osób prawnych lub
p|zedsiębiorcórł,. i.ł,którl"ch uczestniczżr Lakie osoby - rrależy podać liczbe i ęmitelrta
akcji: ...........,... ........, .,.., .,.,.,...|{],E ...§ a.T.Y.:ŁY....

l tego tytrrfu osiągnałem(głarn) .rv roku ubiegłym doclród w wysokości

Posiaciatl akcj.- w irnych spqł\9"! harrd]oltlch rlnleży podać liczbę i enitenta akcj i
. .,.. .........NlE...,DoI.y.ęŁy_...,,... .., .,,.,.......

Z tego fvtułu osiągnąłem(ęłam) w roku rrbiegł_vm dochód w lłysokości:

l tego lytułu osiągnąłenr(elam) li, roku ubiegłym dochód w rłysokości

Z tego tytułu osiagnąlem(ęłarn) rł, roku ubiegĘm dochód rv rłysokości

akcje te statrorvią pakiet rł,ięlłszy niż 10oĄ akcji rł, spółcc



v,
Nabi łem(am) (rtabył mói nlałżotlek. z rvl,łączelriem mienia 1lrzl,nillcżne gt, do jego nrł.iątku
odrębnegtl) od Skarbu Palistrł,a. innej państwLrrł,ej osob1, plarvn,.,j, .ieilnostek sat-norzadLt

terytot,ialllego. iclr zlviązktiw lub od konrurralną osoby pralłrlej ltlh zlviązklt rneiro}]olitalne!]o

następuiące mienie. które podlegało zbyciu rł, clroclze przetargu - naleź1,, podać opis nrienill i

datęnalrlcia,oclkogtl:,.,...-.,V,tE,,,.DO.TY_,CRY..,,,,,,,....,

\:I.
Plorvadzę działalność gospodalcz

..,.,,... ,... . .lłl
- tlsobiście

- i.vspóinie z inn_vnli osobanri

Z tcgo tl,tułir osiagnąłem(ęłarn) lv roku ubiegl1,,nr przl,cllćicl i docbóC rr, lvr,sokości' .......,...
2. Zarządzan działalnością gospodarczą 1ub jestern przedstawlcielenr pełrromocnikielll

takiej działalności (naleź;, podać fonnę prawną i przednriot działalności):
l-Y.lE ..§o]YcP,.y

- osobiście

-::::: 
i :::],:]] :::'*]

Z tego tl,trrłu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłl,ni doclród rł, s,lsclkości:

ą (nalcź], podać tbrlle prarł,rlą i przednriot działalnosci)
§,.,.P9]Y.cŁY

VII.
\\I spółkach lrandloiłl,ch (nazwa, siedziba spółki)

l)t)(l jlliJ]]l kti,lI ttzrsiii,r.tlllcll z kl,zdcu., Lr tLlltt: .,,.,,,.,,..

l7ąq:r.ęę]],:: l4iY ltA.GRo.DąĘNi.§ ....'gau.:Tl,r- ., ,. ,. ,

.po.P,Łh.Iy ę9l.,!)$Ę

NlE,, D.,Qr.Ycav

... ,rt l§. ..o.p.r,Y,czv

nłlE §.o.T,y_.§*y.,

- jestenr człolrkiem konrisji rervizy,Inej (oci kiecl1,) i..{!l=, ła7.:Y,1-.zY

Z tego tltLrłu osiągnąłenr(ęłar-l-r) lv roku ubiegłl,rn dochód li, rvl,sokości

vlIL
Inrre dochod1, osiągane z t}-tułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkorł,ej lub zajeć. z

lI
,,,ąt..,,3{,i,;

\. .!.łSąV łpo
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D_i E,:I |},,,,,, ą§D ff ,EąO,,

-jestem człorrkietr zalządu (od kiedy):

- _jestenr członkien rady nadzorczej {od kied1, l

L9Q



Ix.
Sk}aclniki mienia ruchontego o rviutości porłyżej 10 000 złotych i rv przvpaciku pojaztlólł,
lneihani;znreh nalezr rudlc mark... nlodel ir.lk produkeji):. . , ,. , ,o , , ... ,, ,.. , , , .. , , .

9ą!p,9.cł{dp ..,. y,y,' .?ł. ,".*:t. . ...?P.9.. ,...WĄ.p..9.ł]aŚc.,,.3.o_N,Ę, ,{nplĄ

x.
Zobowiązania pieniężne o rł,aftości po$flżej l0 000 złotych. w tym zaciągnięte krecll,ty i
pożyczki oraz rvarrnki, na jakiclr zostały irdzielone (wobec kogo, ł. związku z jakirn

::li",::::i: : ]::]:j :,::::::]] * rE_ D8]..Y.c.?\a

czĘŚćB

Adres zamieszkania osoby składa,iące,i oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na

podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnYm (Dz.']' z 2018 r': Poz'994'

1000, 1349 z pózn. zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): JawnoŚć

informacji wyłączona na podstawie art,24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie

gminnym {Dz. |J, z 2OL8 r,,. poz,994, 1OOO, 1349 z pózn, zm,)

I'orr1,75r" oślviadczenie składan świadomy(a)" iz rra podstawie ar1. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprarr-d1, lub zatajerrie prarvd1, grozi kara pozbarvienia lvolrrości.
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