
Nr

SLAsKr uRzAp t^/oJEwoDzxl
w Kalrrlcirch

Wydziil f'orloli

*" 
22-og- 201,,

oswtaoczENtE I$aJATKowE
l.dnego gmlny

Xe:;'..
(niejscowoSc )

, ^,,4{.?!,H!,.
Unag.:
1. osoba lklrd.jqct otrir&z.aj.e oboritrru j€st do zgodn€go z pradr,

atarann.go i zul'elneqo ry?elni.nia Lard6J z lubryk.
2. ,tatei.i. poszcz€s5l.t!. lulrlyki. ni€ z jduje , kontretnyr przrpadku

zaltolorania, nal€ty l'pila6
3. osoba sLrldajqc! oirildcz€ni. obol.iqzlna jest ol(!e6Li6 przyn.1.tdo6d

Iroszczcg6l.nych akladrdl6r lajqtkor.ych, dochod6r i roboriqzaf do -jqtl"i tlrjqttu objet€go Dlti.6skq rap6tno6cia DAjqtJrowa.
{. olSriadcz€ri€ o stsnie D.j.t}o|.t'r dot!'cry rajrttu e k.aju i za glanicr.
5. o6ri.dcz€nie o staDie [ljqtlory8 obejruj. r5l.niet rj.elzyt€j.no6ci

pienieine.
6. w cze6ci A oi{j.adcz€nia zax:Ete sE inlolDlcje jarne, r czr6ci B 2.6

in.foa.cje nl.jeh. dotyczqc€ larr.ru 2.rielzksir .khdaj{c.go
ogniaalcz€ni€ oraz dojscr poloierir nierucholorici.

czsgd a

Ja, ni2ej podplsany (a) ,

ut.O..^r r^, /6r, ll'

(niejsce za!rudnienia, stanorrisko lub funkcja)
po zapoznaniu sie z przepisami uslawy z dnia 8 rnarca 1990 t. o samorzqctzie
gnj.nnyn (Dz. V. z 2O0I r, N! 142, poz. 1591 otaz z 20A2 r- Nx 23, poz.22O,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 12?1 i N! 214, poz. 18461 ,
zqodnie z art. 24h tej uslawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzace w sklad
ma]2enskiej wsp6]nosci najatkowel tub stanowiace n5i ntajatek odrebnv:

I.
zasoby pienlezne:
- srodki pienie2ne zgronadzone w

n4:1 .

- srodki pieniezne zgronadzone w

/lr'd .

- papiery rartosclowe:

na kwote:

tr.
1. Don o powierzchnl: n', o wallosci:

tytul prawny: .fr?.



2-

3.

llieszkanie o po$ierzchni: ........._.. rn?, o
ryrur praHny: . .e @OtGospodarstwo rotne:
rodzaj gospodarstwa: .............
o wartosci: . -. A.r?... -

lodzaj zabudowy:

tytul prawny:
z tego tytulu osiqqnEiem(elan) w roxu
w r{ysokoscL:

4. Inne nieruchonosci;

ubleglyn przycb6ct i doch6ct

/iA'oaA.il.

ITI.
1. Posiadan udzialyl{ sp6tkach handloirych z uctzialem

lu.b przectsiebiorc6r, l, kt6rych uczesEnlczq takle
llczbe i enltenta udzlal6$:

-... /tt42.

qminnych os6b prai.nych
osoby - nat e2y poda6

udzialy te stanoria pakiet wlekszy nlz tot udzial6w w sp6ice:

Z tego tytulu osiqgn4ien { etran) w roku ubiegll& doch6d w $,ysokoscl;.......

2. Posiadan udziaty e
enltenta udziat6$:

rnnych sp6lkach handt orych _ nalezy podaC ticzbe i

.. -...........V,4-...
Z tego tytulu osiagnat en ( elan) roKu ubiegtyn doch6d r wysokoscl: .

.



w.
1, sp6lkach handlowych z

w ktorych uczestnicza
udziatem gminnych os6b plawnych lub

takie osoby - na1e2y Podac liczbe
Posiadam akcje w

Przedsi?biorc6vt,
i enitenta akcji:

akcje !e stanowla pakiet wiekszy ni2 10t akcji w sp6lce:

z tego tytuhr os iagnql em ( elan) w roku ubieglyn doch6d w wvsokosci : ' . . . . . .

2. Posiadan akcje s innych sp6lkach handlorych -. na]ez-v-podac' ';;";;;'-";i;"",^-^."i,-''...17a7*. 
:el?'.'.i./N...4re<.l+.'.s'a,...

z tego !)tulu osiagna ]en(elan) u;roku ubieqrlan doch6d w ,ysokosci : . . . . . . .

0,.4Q..PI..

Nabylen(am) (nabyl n6j nalzonek, z wvlaczenien mienia przynale2nego clo jego

rnajitxu oareunego) od skarbu Panstra, innej panstwowei osobv prawnej'
jeinostek samorzactu tervtorlalnego, ich zriazk6e lub od konunalnej osoby

;lal,nej nastepujace mienie, kt6re podlegalo zbvciu s drodze przetargu - nale2v
poda6 opis nienia i date nabvcia, od kogo: " " ""'

vr,
I. Prowadze dzialalno6C gospodarcza (nalezy podac fortne Plaena

i przedniot dzialalnoscl) : .^

./rLq. . .

- wsp6lnie z innYmi osobami

2.

Z tego tytulu osiqgnqtem ( 9l am) w roku ubieglyrn przych6d

i doch6d w irysokoscl:

zatzadzatrt dzialalnoscia gospodarcza Iurr jestem przedstaPicielen

pelnonocniklen takiej dzialalnogci- (nale2y poda6 folne praema i prze'liniot

ozialarnoscir, ....... /?rr9.... /*/ ..



- osoblScle

- wsp6lnie z lnnyd osobani

z tego tytulu osiqgnalen(9lan) y roku ubieqtyn doch6d

vrr.
W sp6lkach handtouych (nazlra, slectziba sp6lki):

......kQ...
Jestern czlonkLen zaizqdu (oct kiecly):

lesten czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy):

- lesten czlonklem konisji rerizyjnel (od kiedv) :

z tego tytulu osiqgnalen(9]am) w roku ubiegi),m doch6d w tlysokosci:

VTII.
hne crochodv oslagane z tvtulu zatrudnieni.a r.ub lnnej crzialarnoscl zarobkorejIub zajec, ,r -polanieh kwor uzyskikanycn z kazctego tytulu:

2... W14(. . tu*0,4y oisg... ii-z..i.e;a.A..rr.de ......

5

:,

xx,
sktadniki
pojazd6w

" "'l*l'

nienia ruchomego o
nechanicznych naIely

l,artosci poi{y2eJ
podac harke, nodel

10.000 ztotych (w p!zypadku
i rok produkcji):

*-
Zobowiqzania pientglne o waltosc
Kredyry i pozyczki oraz ,r.urr*rt 

oo""t"' 1o'ooo zlotych, w tvm

w ze'iqzk' z jakin 2c,arzenien, ",J: ;':j:j.":;:'*" 
ucrzlerone

zaciAgnie!e



czqse B

Poryzsze oSwiadczenie
karnego za podanie

*e?<t'.4t'.o.9.
(niej scowose,

skladam Swiadony (a) , iz
nieprawdy lub zatajenie

na podslawie arr. 233 S1 Kodeksu
prawdy grozi kara pozbaeienia


