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ośWADczENlE MAJĄTKoWE

Gob' żau qdż.jącć] l ęaołka organu zaządż.]ąc€qo
oEż osoby wydaląej decyzjeadńinistBcyjne

qn hną ośobąDrawna

w imień,u

*Óta]

RUd. Ślą9ł6, dnia 22.o4.2o2o r,

1, o$ba §kladąąń

le.l do

wyp.lnl.nla ll.idój z rubryk,

2, J.ż.li Poszczggólne dbryki ni€

zqodn.go

znajduią

3 o.ob.

3kl.d.jąm ośw,ad.żonłćobowląz.n. l6Bt okeśllćpźynaleźność
posueeqólny.h sklźdników
m4ąlkolych, do.hodÓW l zobNiązrń do nrjątku odĘbnego , milątku oblęt go fiaEeń§ką a.póhoŚcią
ośwlad-óni€ mająlkm dołozy ńąątku w kaiu lagnnlcą,
oŚwladgenl€ ma]ąlkow6obójńUja ównieżsieźytlnoŚci plen,9źno,

Wcz9ŚclA Ńwl'dcżenla aĘń.9ą inlomacjejaMs wczęŚc,Bzaślnfoha.l.nlol,wi6dótyąąc6adrcsu
żmieszkan,rskladaiącaqo ośwl.dczenleodz nie]ś..polożonla n1.iuchomoścl,

lwon. Ml.CryGława Lu*cał {PaĘulsk.)

.tydnia 1963r

w cz.l.dzl

lV Lioeum ogólnok.2t

dyl.klor.
pozapoznan,u ś,ęz

mażeńsk ej

im. H, c. Hó6v€E

w Rudzi€

Śląsklei na slanowisku

od 01.09,2013r,

pźepsamiuśa

nośd hąąuMr |ub

Kpó

hącym

n

Wią€

mój

mai3tk odrcbnv

!

żasobr o,el.)r"
śródk pien€zneżgomadzonewWaluoeposkie]:

3000PLN,

środkp]enężneżgómadzonewwaluc€obel:

ni.dolyczy
_papErywa,]6ścowe: olNoPL 1006n 1750oiOOPLN,EURocAsH4fuzl 356,00PLN,
KGHM1l3śź3226i4OpLNj PEKAo 33.n 1G27,23PLN, WAWEL 5ośn
l0 000,00PLN , GEllNoBlLE 100006n 2220,0D 7awlź§ności

a
b
c

{73

n',

54ńŻ

owańośc: 400 000PLN tyLU|plawny: yż *la§ności

ó,drc9, a0000PLN vL,p,ał1l l"

*t snoali

120,29m' owa.loŚc 90000PLN vlulp6wny % wkśnóści
M€ykan]e o powieżchn
47S0O0PLN vi]lplawny| %wlŃności

\

GDspodaretlvorone:niedoly.zy
rodzaj

qo§podaEhva

ż tego ly(u

a

u

,

oś,ągnębmw roku ub€glym

pżyó]iod

l

poweżchna

dotyczy

m' oWańosć 470000PLN lylu]prawiy % wl..noŚci
udzlal6/9s j,4wla9ności wańosc szscunkowa 5 000PLN
dżakadrcgowaopw,1552m2udzl.11/s %wla§nośći Wańoscszacunkowa10000PLN

70ooDPLN lylulławny:

d

na.

dz,alka ó Pow, 2947
_

c

I

doćhód WWysokosc

dzalka ó póW 1294 ml owańośc: a0 000PLN lylulprawny
m e]s@

poslo] e ]00/24210częśc udła u We

Posiadam udżaly w spó|kach lrandlowych

W

W

spĆłce: nie

n

nta

ż ]0% akć] w

rcku Ub€olym

udu

35oooPLN u Wlasiosc

a]ów nie doĘcżv

doly.zy

handó

akc]e le slanów,ą pakel W ększy

z teqo tylulu o§ągnęłam

wspljłw a3nDśc ga€żUowańosc

swyśokość,ni€ dotyczy

tyfuru ós ągnęram W rcku !b eglym dóóhód

POś adam akc]ewspó ka.h

ź wlasńoścl

_ naćzy podaćlcżbę emlenla

udz av le slanową pakelwększy nŻ 10% !dż a]ÓW

z lego

1/1wlasnośći

akc] nl. dotycży

śpółdeńl. dotyczy

dochód w Wysokośc: ni.

dovczy

Nabylam (nabył mój mażonek z wy]ąden]em m,ena pżynależnego do ]ego ma]ąlku odlębnego) o,1 skaóu
pańsnya mner pańsMowe]osoby pEwne]
]ednoslgk samoźądu teryłonalnego óhżwąków kóńuia nel osoby

p6wne]
op s m

Ub żw ąkU m€L@polilalneg

ei a,

datę nabyca od

kogo

hie doty.zy

Pńwadzę dza]aliość go§podarczą: (ńady pódaó fólńę pźwną i pżedm]ol dz.lżlnok

) ni.dolyczy

z l€9o lylułU os,ągnę]amw rcku ubleołyń puydhód, dodhódwwysokosc ni. dovczy
żażąd.amdz,aLanośclą gospodacą Ub ]esLem pzedstawldalem pełnomocnkeń lake,
(naeży podać ńrmę pEWią pżedmotdżara noścł:nie dotycży

J.\

wśpóln€ z innym]

osbam

ż l€9o b/lulu ósiągnębm

W

..

rcku dbjegłm dochód

1 W spókach hand owych (newa

-]stom

ełonkemżaEadu lod

sn

WsokŃc

siŃz]baspólkł
kŃyl

nió

dotyey

ńl. dotvca

]eslemelonkemEdynadzo@€](odkedy|
_jeslem Plonk]em kon

W

ni.dó§ć

@izyjnej(od kEdy) ni€ dotyczv

z bgo b/u]u N ągnęłamw rcku ubegvmdochódwwFokośd, ii6 colyczy
2 W spó]dz.lnlach] nle dotyczy

_,6sl€me]oikEmżażądu(odkiŃy) ni.doł*y

_jestemczłonkemEdynadzotżą3(odkiedy)| nl.dolyća
]eslom czlonkem komisji

rłizyjną (od k,edy)

nie dotyczy

z lego lylulu oślągnęlańwroku ubieqrm dó.hód Wwysokóśćj: ii.dolyczy

3

W lundacjach pfuWadzących dz atalnośó o óś podźlżąni.

_]estemżlónklemzażądu(odkiedy): ni€do9czy

_ ]eśt€ m żłonkeń €dy n adzorcze] (ód kedy)
_ Fśl€m źłonkem komisi l* żyinej (ód k €dy)
z i9go (ytulu os ąonę]am

W loku Ub eglym dochód w

dołczy

nie dotycży
nie dotyczy

wy$kości, nl€ dolycży

lnne dochody oślągane z MU]u z.kudnenE lub mnel dż,ala nośdzarcbkowej uh z.jęć,

J/ys\EaT(\ż

Wy..gbdz.n|.

|ażdAqó

k

łlJł

ż podan.m

kwoi

ś,osunlu p6cy z. ółcśód 01,01.2019 do t1,

sk]6dn k h,en a ruchorego o Wańóści połyzej 10 o00 złovch (w pżypadku po@dów mećhai
podad ńarkę mode 6kprcdukć],): nie dołczy

żóbóWązan. pienene o wańośćpowyżej 10 o00 zbrych, w lyń zac,ągnięi€
naFkćhżóSlŹryudzeona (WobeckĘó.wzWązkuz].kimzdaEenEm w]ake!

żnyoh ia]eżv

czĘśćB

NiejaMć w myślań, 2łi Ust. 1 Ętawy ż dnli 3 mar.a l99o r, o 9moEądne gńińnym
(tebtledn. Dz, U. ż 2020 r,, poż.713)

Psyż* oś9iEdEóni. składam śBi.doriy(a), ż n. podsl5wi€
niepEwdy lub

z.ta]si. plałdy oEi kaE pdbawiMi. rclnŃc],

.ń, 233 §

l

K.deksu kahe§o

a

po&nE

['r]fr fuł0,

Nl€ do§@y dżiaE noś.i

qt

ói@j y reLńŃi€

w

z.kńsfu łodukci fuślinn€i

Nlodol@y6diadaąch!!ółlziB]nimiEł;ni@ó.

idi6ż9€i ł

'omb

l

żdl6b 9o6pódB6

