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' ff"'i:*ji:?;ff oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, staran'.ego izupelnego wypelnie_

'' 'ćp.' oo"'"'"nólne rubryki nie znaidują w konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać _nie dotv-

3' osoba skfdddjąca osWiadczenie obowiąŻana jest okr€ślic przynaleźnos.c-poszczególnych skladników mająt-
|u",l3;1,o""n'oów 

i zobowiązań il ;łitil,] jjr'ęt'i"iJi .u;ą,łu obiętego malżeńską wspólnością ma_

4. oświadczenie majątkowe dotYczy majątku w kraju i za granicą.
5' oświadczenie maiątkowe obeimUje również wierzytelności pieniężne'
6' W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś informacje niejawne dotycząc€ adre_su zamieszkania skladaiącego os*i"a"'"ńi" óiJ. -i"'i."" ó.r.:""ia nieruchomości.
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Zasoby pie n iężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej; ...'.''.....
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- Poz.282

z tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegtym prŻychód idochód w wysokości: '''''.'.'..'.'.'''..'
4. lnne n ieruchomości:

:_:::: ::: :::::::] : :::::::-::: "":: :::"-"''i';f:""''cóT-ććzr

Udzialy te stanowią pakiet większy niż 10Yo udzialów w spólce: .......''..ft'l.E.'..''''.aar-rc'?.'('
rł

Z tego tytulU osiąg nąlem(ęlam) w roku ubieglym dochód W Wysoko ś"i' ... fu..iE.'-.*D'Ctr(c'?..('

Posiada.m akcje W spólkach handlowych-- naĘży podać liczbę iemitenta akcji:

tv_

........ A/t.t . DaT_rczr_

Z tego t'rtulu osiąg nąlem (ęta m } w roku ubieglym dochód w wysoko s"i, ..'..'...'...il./.Ę' . ''fuft:t'e .'t.1 .

u.ł
Nabyiem(am) (nabyl mój malżonek, z wylączeniem mienia przyna|eżnego do jego ma jątku o.llębnc!o) oCl skill
bU Państwa. innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoIialnego, ich związków lub od ko'
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1. Prowadzę dzialalność gospodarczą2 (należy podać formg prawną i przcc]miot c]Żiólillllt}t. ij.

.n!.t.E, WI{c?(
- osobiscie . ..............Nt.E.....(k.T-(.C2.1:....

- WspÓln;e 7 innymi osobami .''''N'J.E 'ffiTyC(.l( ....

Z tego t}.tulu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym przychÓd j dochód W Wysokości: . . -'. ....'

2' zarządzań dzialalnością gospodarczą lub jestem nrzedstaWiciele m, pelnomocnikiem takicj c]riillalrlr':ł:i
(należy podać formę prawną i przedmiot dzialalności): '...'..'...'.'& J'E.......'a.oLr.c'7'r-. .'.. ... .' ..' ' .'

osohiscie iliE (br rc zY

Z tego tytulu osiągnąlern{ęia m) w roku ubieglym dochód w wysoko śri,...'ilI'lŁ''.'.'mlr-C?.'l:' . .' . '

- jestem czlonkiem komisji rewizyinej (od kiedy): .......H.i..t. frlf.Y.C.?..L.

Z tego tytułu osiąg nąłem(ęla m) w roku ubieglym dochód w wysoko ści: ''.'r)/'t'f'.''..'KW.i:C?'t:''.'....'.

- iestem czlonkiem zarządu tod uieavl: ''.''.''..'.'f']/'/.E .. .fr).IK?L:.....''....'.

;' -.:.' 1- _ 
' :Jiu o:iągnąlem(ęfam) w roku Ubieglym dochód w wysoko ści: ...N.j.(......aCI'T(.c'?)(



Dzie nn ik Ustaw Nr 34 ?oz.2B2

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy); ' ''' l-y..E.......W)l..r-C?Y.''

- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .. ..N tE ... {IOTY-C^._ .. . ......

n. t' t^ - /- -t/'Z tego lY.Ulu oSiągnqlem(ęlaml w ro<u ubieglym dochod w Wysoko 
'",, 

..'.J..u|.Ł...'''.'KI.YLrl .('''.'..'

VIII,

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dzialalności zarobkowej lUb zajęć, Ż podaniem kwot

''"'::- '

tx.

Skladniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 'lo ooo zlotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych należy

11, , 5" ": .::: -'1 " " '

Zobowiązania pieniężne o Wańości.powyżej 1o ooo złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,-na jakich Zostały Udzielone (wobec kogo, w związku z jakim' zdaftenie.,_* ;ili"; *vś"'L"Lii'..-. '.'



Powyźsze ośwjadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 5 '1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

1 Niewlaściwe skreślić.
2 Nie dotYczy dzialalności wytwó.czej W rolnictwie w zakresie p.odUkcji

stwa rodzinnegg.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spÓtdzielni mieszkaniowych'

roślinnei i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar-


