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l.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zanajesl do zgodnego z pmwd4 stamnnego i zupelnego wypehaenia
kaZdei z rubNk.

:. Jeali poszczegdlne

rubryki nie znajdujq w konkretnym przlpadku zaslosowania, natezy wpisat ,.ni€ doryczy',.
okedlji przynaleznodi poszczeg6tnych skiadnikow
majqtkowych, dochod6w i zobowi4zri do naj4tku odrAbnego i maj4tku objoego malzenskq wsp6tnosci4

3.

Osoba skladaj4ca oiwiadczenie obowi4zanaje$

4.

Oiwiadcz.nie majErkowe doryc4 majqllu s iraju i za granrcq
Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rdwniez wierz'tetnotci pieniezne.
W czQsci A oiwiadczeoia ?awan€ s4 informacje jawne, w czetci B zaj informacje niejawne dotyczqce adresu

ll|aJ4tkow4
5.

6.

zanieszkania skladajqcrgo olwiadczenie omz miejsca polo:t€nia nieruchomosci.

cz4sc A
(imiona i nazwisko orat nazwrsko rodowe)

u,oa"on 1u7...rt!.6..

(mi€jsc€ ?rtrudnienia, stanowisko lub tunkcja)

po zapoznan iu sig z przepisami ustawy z dnia

2

I

sier?n ia I 997 r. o oganiczeniu prowadzenia dzialalnodci

gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U.

Nr

106, poz.679,

z 1998 r. Nr I13, poz.7t5 i
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z ?000 r. Nr 26, poz.306 orazz2002 r. Nr I 13, poz. 984 i Nr
2l4,poz. 1806) oraz ustawy zdnia 8 marca l990r.osamorz4dziegminnym(Dz.U.z200lr.Nrt42,poz.
l59l oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I I3. poz. 984, Nr l53,poz. 127 | i Nr 214, poz.
1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oiwiadczam. ze posiadam wchodzqce w sklad malzeiskiej wsp6lnojci

Nr

162. poz. I 126,

maj4tko$ej lub stanowiqce moi maiAlel

odrebnv:

J

I. Zasoby pienig2ne:

-

Srcdkipienigzne zgromadzone w walucie polskiej:

-

Srodki pieniqzne zgromadzone w waluci

2t.u-01M;

e obcq: .........,z(Ll.L..
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III.
Posiadam udzialy w spdtkach handlowych - nale4 podai I iczbQ i emitenta udzial6\^':

......

. *4t

ule.A|.4al*

udzialy te stanowi4 pakiet wiQkszy niz l0% udzial6w w spdlce

"'4at4

.

.,.i::::r:-r-#
Z tcgo t)'tulu osi4gn4lem(plam) w

'

roku ubie gtym doch6d

w wysok

osci

Iv.
Posiadam akcje w spolkach haudlowych - nale2y podai liczbq i emitenla

akcje te stanowi4 pakiet wiQksry niz l0%
..............

akcjlw sp6lce:

.::::-'------<=:i

Z tego r.ltutu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubiegtym dochod

fu)*
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V.

s

'

jego majqtku
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do
jednoslek samorz4du,
odrebnego) od Skarbu Pafstw4 innej panstwowej osoby prawnej,
mrenle' Ktole
terr4o alnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastQpuJece
od
podlegalo zbyciu w drodz€ Fzetargu - nalezy pidai/opis mienia idatq nabycia'

kogo:

..............*!4&... {r\,#LA/'444 .... .... . "
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.4,t12 -

d*t"t%

lub i eslenl przed$ai^'i ciel'.jn'i peh()mocnilljem
2. Tttr:adzam dzialalw rsci4 gosp(
'darczq
dzialalDofui inale4 podai fbrme^pralvDE i przedmiol dziaiahto(ci):

..

7

osobiicre ...zqltL.

d;ek#,

tcgo tlrulu osiigneLlemrclam

J

\

rollu uoiegllm docltud \^ \ 1sol:osci:

\TI.
1.

!\' sp6llach lrandlot1,ch

uliiei

(naz\r'a.

-

-iesrem

-

-iesteo czlonldeo komisji

s

jedziba spolLi ...
):

f4.0-...

czlon]jem r ad)' rri\Czorczei (od lred\,):. .
",,L1A2 ...

.

.

.

rewi4jnej (od kiedy) .......,2411*
... .. .. . .. ..... . . ..:::-_:::,=._.:\-.

Z tego t),rulu osiqgE4lem(Qlam)

\r,

roku ubieglym dochod

/.41/4 :de6&{

-

.i|jstem czlonkicnr

-

.ieslem czk)nkiem rddy nadzorczrj

irrzildu {',d lied)

):

........4,/.tL.

Z tego tylulu osi4gn4lem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoaci:
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viii. i""ta.ft'"a,
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nodaniem kwot uzvskiwanrch z ka2deso lvrufu: ............
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Skladniki mienia ruchomego o wartoscr powy2ej l0 000 zlolj/ch (\'pr{ypadku poja,.,(low

mechanicznych nalezl'podaa mark9. model i rok produkcli)'.

....y'))l,... d*t^f"r(

zlotych w tym zaciqgnigte kred)'ty '

X. Z-obowi4zania pieniQzne o wartodci powyzei 10 000
o* *u*nli. naiakichzosa) udzielone (wobec kogo
poZy.rti uLd/
p0zyczl\'l
jariel
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Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a),
iz na podstawie art. 233 S

podarie niegawdy lub zatajenie gawdy grozi
kara pozbawienia wolno5li.

Vthtup"

p.t

I Kodeksu kamego

2o)+r

(mi€jscowosa, data)

(podpis)

lI I Niewlalciwe skleSiia.
l2l Niedotyc? dz'ahtnosci *yrw6rczej w rotnictwie w zakresie produkcji
rostinnej i
zakleste gospodarstwa
rodzinneeo.

l3l Nie doryczf rad nadzorczfclispdldzielni miesaGmowych.

zwierzecej, w formie i

za

