.'"

(

r

I

4rt'f,''

' r**' ..,tlilb'/'

o Swtep

,h,l*''-A{'a'
i/

li,

czetu e u aJATKowE

raclnego powiatu
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-s-y.l-eL-"y9[..........., dnia..30.o,4.2o18

(miejscowosd)

uwaga:
J,;ro"","Tl?Xri#loilqca .oswiadczenie

obowiq3ana iest do zgodneso

z

prawdq, starannego

i

zupefnego

Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znaiduiq w konkretnym przypadku
zastosowania, nalezy wpisa6 ..nie dotvczv,,.
osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okresli6 przynaleznose
poszczegolnych

2'

fr:jll[:H:t'

dochod6w

i zobowiqzai oo maiqtku 'ooreon"so i majqtru .olet"!r- riizl,iskq

skladnik6w

wsp6rnosciE

3. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majatku w kraju iza granicA.
Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzrytelnosci
pienie2ne,

4.

W czesci A oswiadczenia

zawarte sq.informacje Jawne, y.creSci B zas informacje
niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skradaiQcego oswiacczeiie orai',ni"iJJ"'porozenia
nieruchomo6ci.

czqSc a
Ja,ni2ej podpisany(a),......................................W.gj9'.ggn.L?.l.53ras
limiona i nazwisro

urodzony(a)............9.9:91--'!.919............................

o;;;;;;;'i;il;;t

Warszawie

w

panskiego w Sulej6wku organista 1t2 etatu
....R3yns..l!9_ Satolicka Parafia Pzemienienia

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia
5 czerwca 1998_r. o
Nr142,p62. 1se2orczz2oo?r. Nr23, p6z. zzo, r'ridz, poi.'sse, samozEdzie powiatowym (Dz. u. 220o1 r.
ed+,'Nii'de p6z. 1271,Nt2oo,
p6z' 1688 i
p62

N;l'i;;;;;.

Nr 214,
1806), zgodnie z
lsc tq'r-.t"*v oswiadczam,
- "' ze posiadam ryrhog<aser$sr4
"*. mOi ,"]iidr.
.mafZefiskiei wsp6lnoSci majqtkowej tub stanowiqce
"oieOiv,

-' c:::::rl

L

Zasoby pienieZne:
Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:.....................3pq1,_2

Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: .........?.9.,.7..q._ElJ5.

papiery wartosciowe: ...........................et(gjg.

f_[q

PP_

35i szt

il.
1.

2.

4.

ilt.

, ,lL:nq:f udziaty. w sp6tkach
.handtowych z udziatem Do
w kt6rych uczestiiiczq tilielsony

-

narezy poda6 ticzbs i

J,l?,tSfiX%:,""ff/rawnvch lub pzedsiqbiorc6w,

lv.
1, Posiadam akcje w sp6rkactr handrowych
w kt6rych uczestnbzq takie osobv

z

udziarem powiatowych os6b

n atezv poda6,"rou
.............. n!9.P99.i3!am

,

"r,,J',]'1ffi: ::::::::..:.:..:'="0"'uo'o'"0*'

V.

Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem
mienia
i,in"i
pl",i"i,"r"i
osony
prawnel,
Komunalnej
'..I:'ry .e;pt'
osobv prawnej nastepujqce ri"iri", noi" poJLgJt
ruyciu w

t,

d;;;G*tf"tff5;ffit:,i:j:flU:,,?jiH$f.fffl ::
0.0." pr"i"ig,l

................si:.*lr.r.g:

vt.
1.

- osobiscie

.........................:1i:.zl:n*l*.......
- wsp6lnie z innymi osobami

z tego tr/tulu osiqgnqrem(etam) w roku ubieglym
doch6d w wysokosci:...,-..............

vil.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):........................I:.9.?1y..F..{....
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):..........

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):..........
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

z iego Mufu osiqgnqlem(gram) w roku ubiegrym
doch6d w wysoKosci:.....................

-

nalezy poda6 opis

vilt.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnieniq- lub innej dzialaln^oj!-ci
zarobkowej
uzyskiwanych z kazdego q/tulu: .......... par.?,!? l?g.gg.. giete.ie.q{,.egr'l.,,.?r.,ri../.\v.e.................. lub zajg6,

z podaniem kwot

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 0oo zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy
poda6 marke, model i rok produkcji): ...9?a.o.-chgg.e99p.o.r.w.teyq1e.pnui.Aopli....................

X.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci, powy2ei 10 000 zlotych, wtym
zaciqgnlgte kredyty i po2yczkioraz warunki,
na jakich zostaty udzietone lwobec kogo, w"zwiqz(u z
i,akii'zoa ten iem,'ir ldf<iei wfEd,t.j{cii..

: :;;;;;;k;;;ffiil;;K;;;d;:;;;i;;;:;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;*;;;i;:::
....,......P-o;y.g3le sgl9wr.9.\ge.w,Ke9i9.gtej.szv.ge.?.qni?..90;Lg:?0l.Q.w.lryyocie.
..........|qs.qyl.13-z?.Kqp..s.?l'n9.9h9{ltr.J9

zli.?0,2 r:ara.miesreczna.eoB,r E...
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:

:

9l9.pfi\rs.:.dnie.1.?:Q2;?01.1.Yl,Getin.Nobte.Banku.na.kwote30000z.rata.s32.40.....

;':Yffi,X,'#:?3'|fjiff5fgi# i:i1'3p[g]!'"lf#,ffiye

art' 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie nie.

