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2. JeŹeli posŻczeqó}ne rub].yki nie znajdują w konkretn\łn azypadku zastosor,/ania, na1eży wpi sać

,,nle dotyczy",
3. osoba składająca oŚwiadczenie obowiązana jest okreś1ić pIzyna]eżność poszczególnych sk1adnikóW

najątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odlębnego i najątku objętego małżeńską

Uwaga:

1_ osoba sk}adająca oświadczenie
wypelnj e. id k-7o-| Ż (L]b_yl-

p(d\"dd, sLoLann-oo i . -pel ego

rodowe )
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wspó}nością majątkową-

ośwladcŻenie najątkowe dotycŻy majątku w kraju i za g].anicą.

oświFiczenie majątkowe obejmuje równieŹ wieruyte-Iności pieniężne _
t{ części A oślriadczenia zawaIte są infomacje jaL7ne, w części B zaś infomacje niejawne

dotyczące adlesu zamieszkania składająceqo ośwladczenle oraz miejsca polożenia nieIuchomości.

Ja, iże) podplsany (a) 
'

(miejsce Żatrudnie ia, stanowisko lub funkcja)

po Żapoznailiu się z przep1sami ustawy z dnia 2l sierpnia 199"7 r. a oglraniczeniu pIowadzenia

dŻiafalności gospodarczej p.zez osoby pełniące funkcje p!]]liczne (Dz- U. Nr 106, poz. 679,

z 1998 r. NI 113, poz- 715 r Nr. L62, poz- IL26' Ż L999 r. Nr 49' poŻ. 483/ z 2a00 r. Nr 26,

poŻ- 306 Ólaz z Żaaz r- Nr 113, poŻ. 9B4 i Nr 214' poz. 1806) orau usta\'y z dnia B malca

1990 r. o samo.ządŻie g-minn}ał (Dz. U. z 2aaL I. N. 142, poz- 1591 oraz z 20a2 ł:. Nr 23, paz. 220,

N. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Ni 153, poz' 1271 i Nr 27Ą, poz. 1806) ' zgodnie z art. 24]n 1:e)

ustawy ośr'iadczam, że posiadam !'chodzące w skiad małżeńskie] wspólnoścl ]najatkol'-ej lub slanowiące

mój najątek od.ębny:

Zasoby pieniężne:

- środki pienię Źne zgroma d zone
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- śr:odki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

_ papiery waltościowe:

na kwotg:
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1icŻbę i emitenta udz iałów:

:/s4slrr

udzla}y te stanowią pakiet więksŻy niż 103 udziałów w spółce:

Z tego tytutu oslągnąłen(ęłam) w aoku ubieg}}'1n dochód w v/ysokości:

TV.

podac ]iczbę 1 emitenta akcj1:Pos-addm a'<c-e w spóLx-c' na1d owvcr - nćleż\
ą,t.. tłl.o./'%!/.:"',!t"')

akcie te stanowią paklet większy niż 10g akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w rokrr ubiegł\m dochód w wysokości:

V.

Nabyłen1ant) (nabył mój ma}żonek, z wy}ączeniem mienia pr.zyna]eżnego do jego majątku odrębneqo)

od skarbu Państwa, innej państwowej osoby p].awnej, jednostek samoIządu terytolialnego, ich
Ż,,łiązkÓ\l 1ub od komuna]nej osoby pra!'nej następujące nienie/ które podfegało zbyclu w drodz.-

pIzetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia' od kogo:



1_ Piowadzę działafność gospodarczą[2] (na/leży

...'.,Ą1"t(. '.lkl|t
..::....'/..

VT.

podać folmę prawną i przedmiot działalności) :

- wspo]ni- - 'rn/łni osobdm.L

Z tego tytułu
2. za]:ządzam

dz1ała1ności

wysokoŚci:
pelnomocnikiem takiel

osiąqnałen(ęłam) w roku ubiegł\,m przychód i dochód w

dŻia}afnością gospodaIczą fub ]estem pr z edst awicielem,
(na]eży podać fomę prawną i pfzedmiot dFiałalności):

,r^e. a'*'{.

wspoJ l 'p i nn'',n]i osobó-' .

Z tego tytułu oSiągnąfem{ęłam) w roku ubiegł!m dochód w wysokoścr:

VII -

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółk-i) :

""'*tlŁ''
- jestem cŻłonkiem zarządu (od kiedy) :

dr+f-,
.....r...t"/..

' 'iestem cZłonkiem lady nadzorczej (od kiedy) :

ósrÓ1 'lforkiAr komlŚl- 'elł'zy]n-| lod l'edy: ..'''..

Z tego tytułu o5iągnąłem(ęłam) w roklr ubieg}\.m dochód w wysokości:

2. W spółdŹieLniach:
ł t l0 ,lcd, . *,'(l (

' 'iestem cZłonkiem zaiZądu (od kiedy) :

- F.Le- cŻlor4'em radr noozorcz-. |'I lod kiedyl ' .....:.

jestem cz}onkiem komisji rewrŻyjnej (od kiedy) : ....-:

Z tego tytułu os1ągnąłem(ęłam) w roku ubieg}),m dochód w wysokości:

. !'! fu.dacra-l- p-owadud.vch d- a'dlnos. gospoqd.

!!\ (.....({.q

- jesten czlonkiem zarządu (od kiedy) :

' jestem cŻłonkiem iady nadzorczej (od kiedy) :

- jesten czlonkiem komisti iewiuyjnel (od kiedy) :

Ż tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
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składnikl mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 z}otych (w przypadku poiazdów

mechanicznych naLeży podać markę, model i ].ok piodukc]i):

zobowiązania
oaaŻ !./arunki.

pieĄiężne o wartości pov/yżej

na jakich zostały udziefone

X.
10 000 złotych' w t\m
(wobec kogo' 1./ zwlązku

zaciąqnięte k.edyty i paŻyczki
z jakinl zdarzeniem, w jakiej

wysokośs ) :



PowyźsŻe oświacĆzenie sk}adam świadomy(a), iż na podstawie art]. 233 s ] Rodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zata]enie p]]a\łdy qroza kara pozbawienia wolności.

/'/-//L)
.'ł'/ ')

'.,'" ' /(ł,,/\v'
(podpis )

[1] ].]iew}aśclWe s kr.eś1ić.

i2] Nre dotycŻy dŻiała1ności wytwórczej w iolnictwie w zakresie pr.odukc]i Iośfinnej i
zwielzęCej, w formie i zakresie gospodarstwa rodŻinnego.

|3] Nie dotyczy rad nadzorczych spóldziefni miesZkaniowych.


