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ośwnnczENlE MAJATKowE

i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
jest do zgodnego z prawdą, starannego

2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania. należy
wpisać "nie do§lczy''.
3. osotla składająca oświadczenie obowiązana jest określić
składników majątkowych,

przvnależność poszczególnych

dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku otljętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienlętne.
Ó, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawnedoĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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Po ZaPozllaniu się z PrzePisami ustarł'v z dtria 21 sierpIlia 1997r. o oqraniczeniu pro."vadzenia
działalrrości gospodarcze1 przez osob\. pelniące funkcje publiczne 1Dz. U. Nr 106. poz. 679.z1998r-Nrll3"poz.715iNr162.poz. 1126"z,l999r.Nr.19.poz.483.zż0O0r.x-r26.poz.306
oraz 72002, r, Nr l13. Poz.9B4 i Nr 211. poz. 1806) oraz ustaw}/ z dnia B rrrarca 1990 r.
cl salłrcirządzie gllinnYm (Dz, (]. z 2001 r. Nr l 42, poz,. 1-59] oraz z 200ż r. Nr 23. poz.220^ Nr ó2.
Poz, 558. Nr ll3, Poz.9B4, Nr l53. Poz, l27l i Nr 214^ pt,lz. i806). zgoclnie ., urt, ż4l,, tej ustarł,r,
oŚwiadczamo Że Posiadam wchodzące rv skład nlałżeńskie.i wspólności majątkowe.i lub
stanow,iace mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pienięzne:
- środki pienięzne

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: ...l



" 0 waftości:

Z tego tytułrr osiąnąłenl(ęłarn) rv roku ubiegłym przychod i dochód rv rłysoltości: .......)::=

udziałr, te stanolł,ią pakiet rviększr niż l0oń tldz__

Z tego §,tułu osiągnąłenr rol<u rrbie głl"nl dochod rł, rłl,sokości.

Iv,
Posiadaln akcje rł, społkach handlolvvch - nalężl,podać liczbę ielnitenta akcji:,...,..............
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ŃlF_, }oilić $:;::
akc.je te stanorvia ;lakiet rł,ięl<szy niż l

Z teso tvtLl 6nr(ęłarn) rv roku rrbiegłvm dochod rł, wvsokości: ............ ..

\,,.

Nab.vłem(am) (nabył mó.i małżonel<. z r,vyłączeniem mienia przynaleznego do .iego r-najątkLr

odrębnego) od Skarbu Parlstvi,a. inrrej państrvowej osoby prarł,nej, jednostek salnorządu
terl,torialnego" iclr zwiazkór,r, lub cld komunalne.| osoby prawne_i następujące nlienie. ktcire podlegało
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4. Inne nieruchomości:
powielzchn! u, l)..Ł."\

o rł,ańtśc i :''.... / r1. } c.ir_ i.,. v tj.' . .t],Ę Nr_..... .,,

tr tit l nrarr rl r : . ń J....WS§rru r.iił,ĄĄ ńg....]. .LĄ.?

\|J §3.-;*ł*^., p,; }"nąrvL ( 2nP.:r,- p'- ^n?ir.ł- \ Ii5c)-..)
Posiadam udzia,l1" rv spółl<ach handlorvl,clr nalezv podac liczbę i eInitenta udziałolł'.
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Z tego t},tutu osiągrląłenl(ęłanl) u, rołiu Lrbiegł;-m przychócl idochód rv rvvsokości: ........,.......

2. Zarządzałn działalnością gospodarczą lub j plzedstavr"icielenr pełnonlocniliiem takiej
t1ziałalności (łralezv ptldać forllle prarvni1 i

- ił,spólnie z itlnvmi

Z tego ty,fu!9r-ośiagnaJern(ęłarn) lv roku ubie głl,m dochod rł, rł,l,sol<ości: ...............,

* jestern członliiem konlis_ji rerł,izl,inei (od kied

Z tego tytułLr osiąunąłem(ęłarn) rv

2, W spółdzielniach:

-jestem członkierrr zal"ządu (od kiedy):

-.jestcrrir:zloItliienlradVtladzot^czej31oclkiedy.):...,.,..>

- jestem członkiem l<ornisji rei,viz

Z tego ty,,tułu osi ęłanl) r,v roku ubiegłl,rn dochód rv rłl,sokości: ,.,......,,.,..,

- je stenl czjonkienr zarz.ądu (od kiedil):
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1. Pro,,laclze clziałalnośc gospodarczą2 (naIeZy podać fbrmę pra\\illą iprzedniiot dzialalności):

- osobise ic

-.jestem członkienr rady nadzorcze_i (od kled1,): ..

3, W lindacjach prowadzących działalność gospodarczą:..,.....,.
:. Ń;E Dą"r,) "" " """ " ", ", 7", ",,,



*_jestern członkiem radv nadzorcze.j (od kiedy):

) lł, rol<u ubiegĘm dochód rł,u,\,sol<ości:

vIII.

złot,vch (rv przl,padl<u pojazdórł,

x_
Zobolviązania pienięzne o u,artrlści porł,vzej l0.000 złot},ch_ w tyn-} zaciągnięte kredvt1 ipclzvczki
oraz warunki. na jakich zostały udzielone (rvobec kogo. lł, zrviązku z jakim zciarzenienl. rv _iakiej
rv,l sokości);

-.jestern członkiem l<omisj i

l tego tytułu

podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego twułu: ....a.C?.C
.. . . :W.. ...Ł^ A]-\. .:,... ., 2... . .T.Y I.U_łń_ rJ.. ., . .. ? trl. R..tj.D,

-7- 
U.M..Q.W:t ,. .Q....D.fiElro...f .

Inne dochcld_v osiagarre z t\tułu zatrrrdIlienia Iub

i" b( §rE

Ix.
sl<ładnil<i mienia ruclromego o rł,artości połvyżej
łnechatriczłrvch nalezt podac mat,ke. nrodel i rok

4. § lt.M. P Ctt,d D C S_ s. fr o v{Y .. _ x-Rći: lcc€,,)," """ "
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Porrrzsze ,)s\\ ii]r]czenie składarrl śri iadołłrr,,(a), iż na poclstarł,ie art.233 § l Kodeksu karnego za
llocJatlie rliellrirrr dr lLrb zatajenie prarvdv qrozi l<ara pozbarł,ienia rł,olności,

l*U B,t-, t(., uLt, 40.0V ,

{ tll i..,ir.,orr ośc. data l

I Nielr łaścilł.e skr"eśiić.
2 Ni" dutv.r,,- clziałalności rvvtwórcze_j rv rolnictrvie vv zal<resie produl<cji
rv lbrmie i zakresie gospodarstrł,a rodzirlłlego.
-] Nie doty.z,v rad nadzorcz_vch społdzielni rnieszl<aniotĄ,t,ch"

(podpis)

1oślinnej i zrł icrzccei.
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