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l osoba skiada.iaca osrn'iadczeniE oborviazana jest do zgodnego z pra'wdą' staramego i zupełnego rv'lpełrrienia

nażdej z ruorvl''' _ ]- '_l^:. '.'-:^-; _i^ J^+',^-' ::

2 Jez'e]j poszczegclne rubyvki nie. znajdują w konkretnym przyradkrr zastosclwania. nalezy wpisac,,nje dotJVcZ\/''

3 Llsoba skłaciajaca ur*i./J..eni. ubci*,iązana jest określić prą'naieŻncśĆ pcszczegoln;'ch składrrików

mająIko\Ą,Ych. cjochodów i zobovliazań do inijati<u odrebnegc i majatku objęrego małzeńska rł'spólnością

rna.jatkorł'a.
4. 0śrł'iadczenię rna.;atkowe doryczy nlajat}iu vl' kraju i za granicą

5 oświadczenię majatkowe obe.,mLr'ie równiez wierzi'telności pieniezne.

ó \Ą/ częŚci 4. ,lŚwiadczeriia zawaTiesa inforn:acje jawne, rł, cześcj B zaś infor-nracje nie-jaułre doryczace adresu'

zamieszl<ania s!:łada3acegc, oświadczenię oraz mię,isca połozenia nięrirchomości'
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oo Zapcrzla'niLl się z orzepisani usie\ĄĄ.'zdnia 21 sierpnia i99i r' o ograniczenlu Dro\\aćz'eria riziałalności

gospodarczej przez osobv pełniace funkcje pub]iczre rDz. Li Nr ]0ó' paz.679 z' ]998' }'ll jlj' poz ?1: i

Nrió2,poz. lj26,z1999r"Nr Ą9,pcz.483,z2000r'Nr2ó' poz.306 Ora7z2002r_'NrlL3,poz 98ąixlr

2j4,poz.180ó1oi.azLlsta\Ą'l'zdrria8rnarca i990r.osamorządziegminn-,_m(Dz.U.z2aa\r.NrlĄ2'pcs'z'

159l r:raz zŻ0aŻ;" Nr23. poz.2ŻO.Nró2.poz.55B.Nr 1l3. poz 984.Nr ]53. poz'1211 iNr214,poz'

i80ó'l zcodirie z ań. 24h tei Llsta\'\\ oŚrłiarJczam. ze posiacann rł,chocizące w skłacj ma'łz.enskiei'lł'spÓ]rlcści

ma.latkorł'ęj lub stanorł'iace moj ma.jatek odlebnr':

i nazv'rsko n.u' 11ą2vlislio rodowe)
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t. Zasob5,pienięzne:
siodki pienięŻne Zgror\adzone ił' rva]ucie polskiej

siodki .iri eni ezne zgrorrradzone .,' rł,al;cie obce, '))i'"ą,
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EX.
Posiadam udziałi' rł społkach handJowych _ naleą' poclac liczbę i emitenta udziałów: \v-

....''ał.ł -/:fr9z

ucział.v te stanowią pakiet ił,iększy niz l}oĄ udzjałolł, r,r, społce:

z,. go t,"ułu o,l ągnął"* r ui"*, :f ,:ii; {{ft,K 
":,

w t_łr'sojiosci:

''.r2ł.'ł.o/ę4?ą ?rąrr
EV.
Posiadam akcje w społi<ach handiowyc

akcje te Stenowją pakiet rvięksą' niz l')oio akcji w społce:

...''. źl'(. ł./r.źa'Z./s
Z tega tpułu osiagnąłem(ęłam) iłr roku ubiegłyp dochódw wysokości: . . . . . .

v,
|riabyłem(am) (naby] moj rnałŻonek, z vrT'łączeniem mienia przynaleŻnego do jego mająłku

odrębnego) od Skarbu Pańsilva, ir.tnej państrł,orvej osoby' prawnej. jednostek samorządu

ter:}'toiiainego' ich zu'iązkow iub od komunalnej osoby prawrrej następujące mienie, kto

podlegało zbyciu w drocize przętargu - naleŻy podać cpis mienia i datę nabycia' od-kogo: ,. '.... .



VI.
1. Prowadzę działalnośćgospodarcz ą|2] 1na1e4 podać formę prawną i przedmiot działalności): . '. . ...''

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości:
2r,.(..e./e?ęźa

z z*:rą.a;ou* or,uruir'os.ią g"rp.o^r")rrrojestem przedstawicielem' pełnomocnikiem takiej

działalnoŚci (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności):

wspólnie z innymi osobami rł'ł"./r.{fuę

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: .. . .

WI.
łł.'l. +łrs.cł.y

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): '..'z.zł..ł.oę*r

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wyso_kości: .. .

3 ' W fundacjach prow adzącychdziałalnośó gospodarcz ą: . . . . .ał. 2. {i '#*tr



jestem członkiem zarządu (od kiedy):

'' ....źrł'ą.g..
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

,...?zł'./u'*.r€
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):..

działalności lub

,,.r"ir,,,,"";;;*"ui;ru*r*. ";;,r(;i;;{#;ff;;;k;;,, : ::

X. Zobowi ązaniapienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zactągntęte kredyty !
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w mviązku z jakim zdarzeniem, w

:-:-::::::] '";;)?;)-.ę;; " "''' ' "' ''.



czĘŚc g

Powyzsze oświadczenie składam świadomy( a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy iub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

(miejscowość, data)

[1] Niewłaściwe skreślić.
[2] Nie doĘczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

zwierzęcej, w formie i


