
-,-- ;mtrffi:":y},po'uo 
" "*; 

gm inY*W 
IJ Lg'"!\!,1fr,,, ,dnia L8.,Q\,<P-2Q,.

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujA w konkretnym przypadku zastosowania, naleiry

wpisad "nie dotyczY".
3. Osoba sktadaj4ca oSwiaclczenie obowi4zana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zari do majqtku odrgbnego i majqtku
objgtego mal2erisk4 wsp6lnoSci4 majqtkow4.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigZne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca

poloZenia nieruchomoSci.

cz4sc A

J a, nihej podpi sany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) p5,04,^161 .. w Kaf-B*ra?.h/:E.J
r-UNDffCJ A NA aZ ECT Krrffr SY rlzYcZ l\/L l

(m iej sce zatrudnien ia, stanow isko lub funkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dziatalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 t. poz. 1393)

oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),

zgodnie z art, 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad malZeriskiej

wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrqbny:

I.
Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadz.oHe w walucie polskiej , .....1..Q..Q.r.55.9.$l""lA

- srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: ...'......N.1.[....D.OT.?. OZy

REFHRA{ BIUR.O RADY
I\,TtrHJSK MAJ4TKOWE
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- papiery wartosciow.' .. . ....t$..1.E....D. Pl Y. e.ZV.

;. 
na kwots:

1. Dom o powierzc hni: ......../1,5.8....r..... m2, o warto s"r, .Q..(.?.t ..a....1..5.p.,.Q.Q.p-.rf
tytui prawn y, ....W,. L..A 5..N p. 3.C

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: ...........

tytul prawny: ..,...........

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarst*u, .,..R.Ot N e powierzchn iu, .....1,.Q.h...h.g..
o wartosci:[z$.g.atra r\{.Q r/- ..2a.{$ :r. .Qfif h * lv? .. fr.{TU I\IOTAR tfrLNE@
rodzajzabudowy: aL"E_qfAT!,!l|I S Ni {lMrt *761j,o;ii)

tytul prawny : ..........hi..t-. A. 5.c. \. Q I..LL
ztego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokosci:

III.
Posiadam udztaly w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

:"::*- -. : 
- 
ll-:- ij:,:fl'l5ffi ,rZg r:" :" ": ::::: ::::: . :-.::::: "::l*

tdzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0o/o udzial6w w sp6lce:

z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomoSci: ,

powierzchqi.' ..84S 0.1^,,.powierzch4ia: .

6t &ea//"
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IV.

1 .Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

lffr:i:ll'L 
* 

I riid:5b1i{tl:il:l : ::::i ::::: :::: : :-::::::

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy mZ l0o/o akcji w sp6lce:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - naleZy podac liczbg i emitenta akcji:

- ItIlE DerHc>?

V.
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynalelnego do jego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzEdu

terytorialnego, ich zwrqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleLy poda6 opis mienia i datg

nabycia, od kogo: t\I.l,E.....bATYC.Z f

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:. ' . .
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vt.
l. ProwadzE dzialalnoSi gospodarcz1 (nale|y podai formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci:

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gnqlem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VII.

l. w sp6lkach handlolvych (nazwa,siedziba sp6lki): ....1V1.t.. D 0T.yr.C.2..1...

- jestem czlonkiem zarz4dl (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci(nalelypodaiformgprawnEiprzedmiotdziatalnoSci):.N.i.E..D A1..Y.A?-.y...



dzialalnoSci lub zajEc,

IX.
Skladniki mienia.ruchomego o wartoSci powyzej l0 000 zlolych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podad markg, model i rok produkcji):.

2 ET03" 7a t4. . t3 gk u

x.
Zobowiqz.ania pienigzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym

ipoZyczkr oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,

zdarzeniem, w jakiej wysokosci) . . N( I..[.....] 0-f..1..C.2!.

zaciqgnigte kredyty

w zwi4zku z jakim



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu kamego
za podanie ni eprawdy I ub zataj enie prawdy gr ozi kar a pozbawi enia wo I noSc i .

l^/ E3 ? l' |A L B-g h, .LaL? v
(miejscowo6i, data)

nilrl,)L,, 
^-,/U [ (podpis) t
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