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' ff:i:#ł:i''TłĘświadczenie obowiązana jest do zgodnego 2 prawdą' starannego i fupetnego wype|nie-
2. Jeźe|i posfczegó|ne rubrvkiczv-. - __. 

'-j nie znaiduią w konkretnym przypadku zasrosowania, należy Wpisaó ..nie dotv-
3. osoba skladająca oświadczeni€ 

-obowiąza.na. 
iest określić przyna. |eżnośc.pos2cfagó|nych sk|adników mająt-

{owYcĘ dochodów i zobowiązań a" ń"lątil" .a-,iL."..JJi ,n",ą.*u obiętego ma|źeńską wspó|nościa ma-
4. oświadczenie maiątkowe dotvczv rr|ei.tt,,, r^' L-^a. : -5'oświadczenie-.'..*.-..i"1,l=.lJii,,j,l,*J'#;ff 
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Zasoby pienięźne:

- środki pieniężne zgromadzone w waIucie poIskiej: ..'.,...''..

za|ącznik nr 2

v
11r"ir..l,
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..lll.E-.'....'ł0J1 f 1l{...

na kwolę:
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1. Dom o powierzchni:.....l,ł.q.. ...' m2, o Wartości: M if- fr *ut prawny:.'utmrv.qłd....p'tr.w.łYl/n..''...'.
2. Miesfkanie o powierzchni: ..'*: m2, o Wartości: ..........].-........ tytuł prawny: ...NlE..^to]11!.2l{
3. Gospodarstwo rolne:
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o Wańości;

tytuf prawny:

Z tego tytu|U osiągnątem1ętaJ; ;;il;;;;";;;;;i;;;;;;;;;;;;;;. 
-.."..'....-".'...''.....'..-....

4. Inne nieruchomości:

l.

tvtu'prawny:....'.w.ł{nrp.}J'......0s(.bJ.&mn...

Posiadam udzialy w spólkach hand|owych - należy podać |iczbę iemitenta udzialów:

Udzialy te stanowią pakiet Większy niż. 1O7io udzia]ów w spólce:

Z tego tytulu osiągnąiem{ę,lam) w roku ubieg,lym dochód w Wysokości: .'.......'...'.........

IV
Posiadam akcje w spólkach hand|owych _ na|eży podać

.........fr,..1L......9qn( L{
liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet Większy niż 1o% akcii w spólce:

z tego Mulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym dochÓd W wysokości: ..........'...'.'...'..
V.

Nabylem(am) (naby| mÓi małżonek,.z wylączeniem mienia przynaIeżnego do jego majQtkU odrębnego) od Skar-ou Panstwa, innei państwowei osoby pra.wnej, j.o"".i"l. luńo.,ąou terytoria|nego, ich związtow |ub od ko.munaInej osoby prawnej następujqce ńi"ni",-ńói" p.j[n"r.',u'.;" * oóa." p.,EtJ,-g:-,'.-] 
"lil,v podac opis
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vl.
1. Prowadzę dziataIność 9ospodarczą2 (naIeży podać formę prawną i przedmiot dzialaIności): ...'........'....'...-...-..'

Z tego Mu|U osiąg nqlem (ętam) W roku ubieglym przychód.i dochód w Vvysokości: ........'.......'......

2. farządzam dzialalnością gospodarczą |Ub iestem przedstawicie|em. pe|nomocnikiem takiej dzialalności
(naIeży podać formę praWną i przedmiot dziataIności): ..........J!łlĘ.-.'.0!:rręll......'..

_ osobiście

- Wspó|nie z innvmi osobami

z tego t1rtułu osią9na|em(ę|am} w roku ubieg|ym dochÓd w wysokości:...'......,.............

v .

'l. W spółkach' handlowych (nazwa, siedziba spólki): .......... '... ''.||1E"'....D..aNrr$.'........'

- jestem cz|onkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- .ieslem cztonkiem komisii rewizyjnei (od kiedy):

Z tego tytU|u osiągnątem(ętam) w roku ubieg|ym dochÓd w wysokości: .............'''....'.

2, W spółdzieln iach:

tl{!E.....9.sn1il.

- iestem cztonkiem zarządu (od kiedy):

- .iestem czlonkiem rady nadzorczejs (od kiedy):

- iestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytu,tu osiqgnątem(ę|am) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: ...'..........'.....
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- lestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- lestem cztonkiem komisji rewizyjne.i (od kiedy):

z tego MUiU osiągnąlem(ętam) w roku ubieglym dochód w wysokości:

vl .

|nne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia |ub innej działaIności farobkowej |ub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każde9o tytułU:

r ..łtr*rr[l. . rnhudnt".n'r,n.......ul.'..'l.5f.'ou...'}|*rłra' lh...=.'........5\..8A0..t51,'.....?i.

tx.

składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 1o ooo z|otych (W przypadku poiazdóW mechanicznych na|eży
podać markę, modeI i rok produkcji): .......'...,......flE...'...0'.s.n911t.....

X.
zobowiązania pieniężne o wańości.powyże.i 1o ooo z|otych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunkina 'iakich zostaly udzieIone (wobec kogo, wiwiązku z ja(im'zdaizeniem' w jit<iei wyśor<oscil:,.''...



Powyższe oświadczen ie sk|ada
prawdy |Ub zatajenie p,"*dy gil;[j:j;l'J:Ł;i.#ł:fl.jawie art. 233 ! 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
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: sł:jl:ix*''::Iności 
wytwórczej w rolnictwie W zakresie produkcji roś|innej i fwierzęce', J to,-i" i zakresie gospodar.' |lIe ootyczy rad nadzorczych spó|dzjelni mieszkaniowych.


