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1. osobaskladająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupe|nego wypelnie-
nia każdej z rubryk'

2. Jeżeli poszczegó|ne rubryki nie znaiduią w konkretnym przypadku zastosoWania, należy wpisać ',nie dotv.
czv" .

3. osoba skiadająca oświadczenie obowiązana iest okreś|ić przynaIeżność posfczególnych sktadnikóW maiąt.
kowych. dochodów i zobowi4zań do ma|ątku odrębnego i maiątku obiętego m;rżeńską Wspó|nością ma"
iątkową.

4. oświadczenie maiQtkowe dotyczy maiątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obeimuje równieŹ wierzyteIności pienięźne.
6. W części A oświadczenia zawańe sq informacie jawne, w czgści B zaś in'ormacie niejawne dotyczące adre.

su zamieszkania sk|adaiącego oświadczenie oraz miejsca p;|ożenia nieruchońości..

d^i" ł.l.. Q!.:. ł'-.'i* 9 l'
Uwaga:

czĘŚc A

Zasoby pie niężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polsliei: ....'.ń.l9'

.be-i,-c*'Pl> --łętb-

Urodzony(a) r'. 5ju-'('or^ri l.{,^) B Łu

|tJł ,ł" LJ

po zapoznaniU się z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialności go-
spodarc.zej g1ry'z o99by pelniace funkcje pub|iczne iDZ' U. Nr,]06, poż.679, z 199b r. Nr 1,l3, poz. 715 i Nr 'l62'
poz'1126,z 1.99'9r.Nr49,poz.483,z2ooor.Nr26,poz.306orazz20ó2r.Nr,l13,poz.984iNr21'4,poz.']806) orazustawyzdnia8marca199or.osamorządziegminnymIDz.U,z2oO1 r' Nr lł2, pof. 1591 o,raz z 2oo2 r, Nr 2g,poz..220, Nr 62, poz.558, Nr'113, poz.9B4' Nr 153, p'oz' 1271i Nr 214, poz. 180ó), zgodnie , uń' ząntei UstawyośWiadczam, że posiadam wchodzące W sklad maiżeńskiej wspólności majątkowe'i ńo śtuno*li"" mój majQtek
oo ręDny:

t.
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3. Gospodarstwo rolne:

rodZaj gospodarst-a. .....Łl'tC''..*łf powierzchnia:.:l-l

o wartosci: ....

rodzaj zabudowy: .

Z tego t}.tulu osiągnaiem(ęla m) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokości: ...lll.-lllll--lllll]...
4. lnne nieruchomości:

powierzch n ia: .. ..!l.!i9......

o Wartości:

v{"'

tn.

tytuł prawny: ...[1i4...

Posiadam udzialy W spólkach hand|owych _ naIeży podać |iczbg i emitenta udziałów:

Udz|afy te slanowią pakiet Większy nil 10% udzialóW w spótce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(ę|am) w roku ubieglym dochód W Wysokości: .

IV
Posia'dam aĘcje.W spÓlkach hand|owych _ należy podać |iczbę i emitenta akcji:

''tAl'?. .''. 
g1o-,.ąA..'.........

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcii w spólce:

Z tego tytułu osiąg nqlem(ęta m) w roku ubieglym dochód w wysokości:

Nab.ylem(am) {nabyt mÓj ma|żonek, z wytączeniem mienia przynaIeżnego do jego majqtku odrębnego) od Skar
bU Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego, ich związków Iub oci ko-
munalnej osoby prawnej następujące mienie,]dó{e podIegato fbyciu w drodze przetargu - naIeży podac opis
mienia idatę nabycia, od l.ogo: .....l{J.19.....
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PaŻ' 2B2

Prow;dze dzialaInosc aospodarczq2 (należy porjać formę prawnq l przecJmiot działalności):
. .[ :9.. .....tĄ.A-l!l 1-. u..... ..

- wspó|nie z innymi osobami .'.-!.|'ię.''...dpf4?+4
t) Iu

_ wspólnie z innymi osobami ń:,ę.. .,d,ol'''.l.,aa.JU
ztegoty.tuluosiągnq|em(ęłam)wrokuubieglymdochÓdwwysokości:...ffi...

Z tego twułu osiqgnqtem (ęłam) W roku ubjegiym przychód i dochód W Wrysokości: .....]]l]]]]].]]]l]]]]]]. 'Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, peJnomocnikjem takiej dziafa|ności
(należy podać formę prawna i przedmiot działalności): ...l,4'&'...'dL2'rĄ(.łi1..... . . ..

-'...'......'.1.'....f.'...'. ......'....'...'....'........' Ś2 ! )^0^l-'.," "" " """"t2

wv

vlr.
,l' Wspó|kach hand|owych (nazwa, siedziba spólki}: .

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedv): ...'Ł1łe'..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiec|y): . we, d,:.f- .qł..II
- jestem cztonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy): ..Vn....ddin*...J/)
ZtegotytUluosiągnąlem(ęlam)wrokuubiegtymdochÓdwwysokości:.'.ffi

- jestem cztonkiem rady nadzorczejs {od kiedv): ...AA.?...

- iestem cflonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .&.'t,.iŁ. '.'.'M\:,ał
Z tego tytulu os iqgnąlem(ęlam) w roku ubiegJym dochÓc] W Wysokości:
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........................: .....7-..... . . .--.. . - ; i : '

- jestem Cflonk|em f arlqou \od kiedyl: ....'&!'e ..'. d$:-s%'1.JU

-']".". J;;;; ; ;";;.;;;' ; ;;'...'' ii ę,'' eó,; a|!e401)
- ;;...;;;;;;;;.', ;;,;;;i;.;;;'..*:ę dnrtr,V

Ui/

Z tego tytutu osiqgnalem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości: .........'..........

0vt

tx.

Sktadniki mienIa ruchomego o wańości powYżej 1o.o0o ZtotYch (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
SktadnikimieniaruchomegoowańościpowYżej10.000ZtotYch(wprzypaoKupo]azuowll|culldIl|l,.llyLl|!'g|94'
podać markę, mode| i rok produkcji): ...'....WlŁ.... ąpryYL+...Qil

x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 1o ooo zlotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunkl,

n" lur.i"ńlostułv udiie|one t*ou"" r."jo, *iwiązku z jakim zdarzeniem, w jakiei wysokości):
,!1 t

t\ I



Powyższe oświadczenie sk|adam świadomy{a), ,iż na podstawie ań. 233 gprawdy Iub zatajenie prawdy grozi tar" pozo"ńi"nia ń;ń;;;.
1 Kodeksu karnego za podanie nre-

tp"'*i"'Dl-'.'

,ri;*i*""u,"e,ic. Vtt'otn' tatJl
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ilf".:jl:ilj"'J"":Iności W}twórczej w rojnictwie w zakresie prodUkcji roś|innej i zwie.zęcej, */fo.mie i zak,esie gospoda..
J Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzieIni mjesfkaniowych.


