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, kierow n ika jednostki

l. o5o bn skIndnjicn oś\yiadczenie obo\1'irzanr jeJt do zgodnego z pra\1'da' st!rNnnego i

zupeInego rt,1'peInienia kiżdej z rubĘ'Ł

2. Jeżcli Posfczegó|ne rubryki nić znajdują \r konkretnym przyplrdkU zas(oso\i'ania' na|eżY ..
r'pisać',nie dotvcfv'' .

3' osob;r sklrdająca oślriadclenie obot!'iazans je5t okrejlić przynaleźność poszczególnych
skl!dnikó\v nrajątko\r1ch, dochodórr izobo\iiąfań do mAjątku odrębnego i majątku
objętego malżeń5kł rvspólnością maj4tkoli'ą.

4. oś\''iadczenic majątko1l,e doĘ,czy majątku tr kreju iza granicą'

5' (Jś\l,i:ldcfcnic rllłjitkorr,Ć obcjnluje fó\\'Ilic7- \\,ic|7)tc]ności picrlięż'ne.

6.wcześci A ośrYiadczenia zag'ańe sa informacjejartne' lr części Bzaś informacje niejarvne
dotYczacć :ldlcsu fanlićszkania sk|adająccgo oś\1'iadczenie oraz miejsca poIożeni3
nieruchomości.
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na L1voię:

| ' Dom o powierzctni: .,ł159..'..''''.''...m2, o rvaności: ...../ra...@'a.ę;:
ąunlv nd'tt qboa5ha, J ty,U| prz\Y\y: r'l/7,r2łą.do/.a.fulu't,dfl1a .łI'PĄ/fffi' p.p 

4 !7:' 41ł1il?
*#cio*Bć FAbeb ; [io,c cAoloł . r'/: 4i^J , Jon,.,a ryt. 4'4h c€śą,

2. MieszllaiJ: o pow.i encIun' azł'dły.,Ę' o wartości:
\-,tą9

t)'tut prarrny:

Z tego t1tuhr osia-tra.l:m(ęla-.n) v,.roktr ubiegĘm przych5d icicchód vl rr1'scliości:

t},tuł prawny: ..............'......,44te..,

i. Gospodarst\Yo rolne:

,r.rt d47
4. lnne niertrcholności:

pou i e rzclur i a: ..............................4zU e arl u



t\1ul pra\\'nYi Ae dAlf?

ilt.

Posiadam udziały lv spól}cach handlowych - naIezy podaó liczbę i emitenta

trdziałórv: ...'....''..'.'..'.rll.t.e ą.1

udzia|y te stanowią pakiet rviększ;' niż l0% udzialórr' rv spo-lce:

ruc d,rł'ul.
z tego tyfufu osiągnąłem(ęłam) rv roku ubiegtym dochód rv rvysokości: .........'..-

a, deqąl/
lv.

Posiadam akcje rv spółkach handlort1ch. należy podać liczbę i emitenta akcJI:

aKcJe te stano\\'ia. pal<iet lr.iększy niż l0% atcji \Y spólce:

Z tego t;.rrrlrr osiagrląłenl1eła:n) rv roktI tlbiegł;,m dochód tt.*ysokości:

&r, qg



Nabyleln(anl) (nabył nlój rnalżonek, z rr1Iączenienr nrienia przyna|eżnego do Jego

rnajątku odrębnego) od Skarbu Państrva, innej pańsnvorvej osoby prarvnej, jednostek

salnorządu tery1orialnego, iclr związ.}iórr, lub od konlunalnej osoby prarvnej nastęPuJące

rnienie' które podlegało zbyciu rv drodze przetargu. należy podać opis nlienia i dalę

nabycia, od kogo: ....................

a,u ao'łyax

vI.

l. Prowadzę działalnośó gospodarcząj (należy podac formę prawną i przedmiot

działalności): .....'........... .. rtin.. ad.ł*'ł

- osobiście

ue d,ącu4

- wspólnie z inrrymi osobami

fue deą.a
Z tego t)4ufu osia-gnąlem(ęlam) rr, ro]'r: ubIeg|ym przychód i dochód u'ltysokości:

f ' Zarządzanl dzialalnościa' gospoducza. lub jestem przedsta\.icielem,

pełnomocnikiem ra}.iej działalności (naleŻy podać formę pra\łną l przedrniot

dzialalności): ae do'Ę a7

.osobrście ue aoĘ!



. \\spólrlic z inn1'lni osobanll

ru( datlE
Z lego t1,ttIfu osiągnąleIn(ęłam) tt'roku rrbiegł1'In dochód rv rvvsokości:

ttu daly
vll.

l. \\| spółkach bandIorrrych (nazrva, siedziba spółki):

'''''''''' .'l1r L . cn.Ę *ł.

. jestem członkiem zarządu (od kiedy): .' .. '.'.... :..'

łłle a,0ąq
-jestem członkiem rady nadzorcze1(od kjedy):

Z tego t;tu}u osia3nąłem(ęłam) w rol-u ubiegłym dochód rv rłysokości: '..'''.

ru,le aaĘ7
2. W spółdzielniach:

- jestenl czlonkiern zaza.du (od kiedr,)

///l 4ry
- jestern czlonliiern r:.dv nadzorczel' (od ki.dy):



- Jestei]r czlonkie|n ko risji reu izrjne; (od kiedy).

*, fu?y
z tego t\.tuIu osiągnąłem(ęlarn) rv roku ubiegiynrżochÓc1 lv rv1,sokości

,ae d.oĘa7
3. W fundacjaclr prort.adząc;,ch działalnośó gospodarczą:

a/ł dDŁ?

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

ae dot/k(
- jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

Z tego tytrrlrl osiągaąlenl(ęlanl) *,rokrt ubiegłyln cloclród rv rvysokości: ......-

,1r/, fufu.
VIII.

IIrne dochody osiagane z l}.tufu zatrudnienja lub irLnej działalności zarobkorr,e.1

lLlb zajęc' z podaniem krt.ot uzyskirr,anych z każdego t].tuh: .'......'.. '.. ..'...... . .

aa.. r'ę-q, 41 4,@ fr ..'Ó € l!.Q { 6l ź.
i0 @.V :. !.!s{d



IX.
Si:lacniki nrienia ruchortl:go o rvaności po*yŹej |0 000 ztolycir (rv przypadku

pojazdórv Inechanicznych należy pocać markę, model i rok pro.lL!kcji):

/tilo tul?/

J

Zoborviązarria pieaiężne o rvadości po*yfej l0 000 złotych, rv t1nr zaciągniętc kedyty
i pożyczli oraz rveru*i' na ja-kich zostaĘ uczielone (rvob:c kogo' w zrviązku z jakim

zdarzeniem' w ja'kiej uysokości):

' łom,f.
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ŃIE5AWŃE

Pouyższe oświadczenie sldadam świadomy(a), iż na podstawie afi.233 $ l Kodeksu
kamcgo za podanie niepnwdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 
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J.

Niewlaścis,e skeślić
Nie dotyczy dzialalności rryrvórczej tv rolnictwie lv zakesie prodLrkcji roś|innej i

zrvierzęcej' w formie i zakesie gospodarsnva rodzinnego'

Nie <lotyczy rad nadzorczych spól<|zielni uriesz}ianios7clr.

l.
,)


