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Uwaga:

1. osoba sk|adaiąca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starannego izupelnego wypelnie-
nia każdej z rubryk.

2' JeźeIi poszczegó|ne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania. należy wpisać ,,nie dotv-
czv" .

3' osoba sktadaiąca oświadczenie obowiązana iest określić przyna|eżność poszczegó|nych sktadników mająt-
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku obiętego ma|żeńską wspó|nością ma-
iątkową.

4. oświadczenie maiątkowe dotyczy maiątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie ma|ątkowe obelmuie również wierzyteIności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamieszkania skladaiącego oświadczenie oraz mieisca polożenia nieruchomości.
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(m;ejsce ratrudnienia,stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialaIności go-
spodarczej przez osoby petniące funkcje pUbIiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679, z 'l998 r. Nr 113, poz.7,]5 i Nr 1ó2,
poz.'l126, z 1999 r. Nr 49. poZ.483, z 2o0o r. Nr 26, poz. 306 orazzzoo2 r- Nr l l3, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz
ustawyzdnia8marca1990r.osamorządziegminnymIDz.|J'z2oo'| r' Nr 142, poz''l591 oraz z 2oo2 r, Nr 23,
por..220, Nr 62, poz.558, Nr'i13, por.9B4, Nr'153, poz. 127.1 i Nr 2j4,poz..1806), zgodnie zart.24h rej ustawy
ośWiadcZam, że posiadam wchodzące w sklad maiżeńskiej wspó|ności majątkowej Iub stanowiące mój'majątek
ooręDny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w WalUcie poIskiej: .'..ł1f.Ś'.'...€k

papiery Wanościo *"' '.''''.'1.:.,''f .''.
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4. Inne nieruchomości:
.ężr al :*.' :'. 8 l !.Q. le.'. 7:.kl.e he ,, \) y'<ł 

u x'l el.

'/ 
^^.\ 

lt-f L/t)I / )i

t.

Posiadam udziaiy w spólkach hand|owych _ na|eży podać |jczbę i emitenta UdzialóW:
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IV
Posiadam akc'ie W spÓlkach ha

.... . .. :?| e.......rkłJ -c 4.t7.
nd|owych _ należy podać |iczbę i emitenta akcii:

Nabytem(am) (nabyl mój malżonek' z Wylączeniem mienia przynaIeżnego do jego majątku odrębnego) od Skar
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związków Iub od ko-
muna|nej osoby prawnej następujące mienie, które pod|egalo u byciu W drodze przetargu - należy podać opis

:l:":: ':l: ::'lill lliill
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1. Prowadzę dzialaIność gospodarczą2 (należy podać formę prawna iprzedmiot dziatalności); .......''..'..'.....'.....'''

ltr'e ob fu c,..
v -{t

- osobiście t//

-;;;.;";;";:,;,";';;";', ń t0

{naIeży podac formę prawną i przedmiot dzialalności}: 't::|ę'...'.ę@.

Z tego tytulu osią9nQlem(ęta m) w roku Ubieglym dochód W wysok os.i....l!l!.l.)'.?...Q!€Q.(..4:./-......'....-...'.'.'
/d

vlr.
'l. W spÓlkach handIowych {nazwa, siedziba s po'tull: ',1ł+''ć..'..?..l.(:.Ęc.t.:l-.tQl

- Jestem czlonkiem zarządU (od kiedy): .''..l...t.-4..'.. ..'€!'?J'y.C-
/

-';;';;";.;;.;;;;;;';;'";.;;'".;,.;1.1;.)óĘi*/u
c( o {-ll^ ł.t l- jestcm czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy): ..-/!.!.1..:.....-................/.v....r...... ....,U

..";;;';";";;';';;;;.;;";';;"";;";;;-;""nuo**,,.'u",",,,i,ii; 
'ę. 

ł;' ...'..'...,a
2. W spó|dzieln iach:

),,'t ^/^1,..- jestem cztonkiem zarządu (od kiedv|: '../!'!'!..|.'.' '4€'.|'/.(.(ł1'..I... .d
-;;;;,;;;;.;;;;;;;;,,".i|",.^*,,|*,,,,.łł

Z tego tytulu osiągnątem (ęłam) w roku ubieglym przychÓd i dochód w Wysoko ś"i. .'(!:'ę' .'. ak:fuęź?
2- zarządzam dzialaInością gospodarczą |Ub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem tałiej oziltatno4i

Z tego tytuiu osiągnątem(ęlam) w roku ub|eglym dochód w wysok o,,,. ',4ł.(,ś' ' '.a.{..o?ć/ 'L::..=.+.1'.7V-
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3' W fundacjach prowadzących dzialaIność gospodarc.ą'

* jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..,,t.g.)ę.-.rźęł.'7€':r-.

,..t ^ ^/^ l-,- ,

z tego tytulu osiqgną|em(ętam)W roku Ubieglym dochód w Wysokości: 
"/' 

!'( 't' 'n '..łŚ',:::/!:!.Ą '. .. .. '.'' '.l.Ł-

tx.

Skladnikj mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdów mechanlcznych należy

podac markę, model i rok produkcji): ..,4t,t'-.'.,'r'.k-'l
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Powyższe oświadczenie sk|adam śWiadomv|a|,Ąz na podstawie art. 233 g 'l
prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara poz'bańienia ń..;;;i.-

J/oI,,',, A/,bła-ć/,---.-

Kodeksu ka rneg
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I, 
ilf".:j!:il"iT:lności wytwó.czej W roInictwie w zakresie produkcji rosIinnej izwrerze[ej' w fof mie i zakresie gospodar

3 Nie dotyczy raŹ nadzorczych spó|dzie|ni miesfkaniowych. l


