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Uwaga:

1. osoba skladaieca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
.

2.

zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
Jeieli poszczeg6rne rubryki nie znajduiq
wpisa6 ..nie dotvczv".

w konkretnym prrypadku zastosowania,

3. Osoba skladajAca oswiadczenie. obowi1z663 jest okres-li6 przynaleinos6
skladnik6w maiErkowvch, dochod6w izo'bowiqiari do maiqtku
mal2ef skE wsp6lnosciq majEtkowq.

nare*y

poszczeg6lnych
obietego

"treb;A;i"i"iEtku
4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wierzytelnosci pienieine.
6' W czg.ci A o.wiadczenia-1T1tF sq.informacje jawne, w czq.ci B

fll?r:ff;Jjresu

zamieszkania iraaallce's;- oswiaacz;;;

zas informacje niejawne
;;;; ',#O;" polo2enia

po zapoznaniu sie z przepisami^::!?r"ry,
gospodarczei pzez osobv Delniqce_funkcje dnia 21 sierpnia 119^7_j. o ogranjczeniu prowadzenia dzialarnosci
publiczne p).
).e17,r..po..1393) oraz ustawy z
1990 r. o samorzadzie #i"""T..(o:.
dnra g marca
u' ."x::tfl:.*p),i1iisj, ,gooni" art. zinte-rri;*v
oswtadczam, ze
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Zasoby pienig2ne:

-

Srodki pleniezne zgromadzone w watucie
potskiej:

...........J ....g.A.e..*.g.....

_srodkipienig2nezgromadzonewwa|ucieobcej:.',,'..'.......|I!,.{...'..Q.2,z''r.a
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papfery warto6ciowe: ..................

................N..!.8......a.a.T..1.(2.(
.

rytur prawny:

.
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Posiadam udzialy w sp6tkach handlowych

nalezY podae liczbQ i emitenta udzial6w:

N / r...,..DQ.T.l/..ax.
Yt-... .. " "'

udzialy te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% udzial6w w sp6lce:
Z tego qdutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w

"

"

'

wysokosci: "

"'

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych

-

nale2y poda6 liczbq i emitenta akcii:

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy ni2 10% akcji w

,

r/

spolce: " "'

w wysokosci:
Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochdd

"" "

'

V.

Nabytem(am)(nabytmojmafzonek,zwylqczeniemmieniaprzynaleznegodojegomaiqtkuodrebnego)odSkarbu
Panstwa,innejpanstwowejosobyprawne.i,.iednosteksamorzaduterytorialnego'ichzwiqzk6w'komunalnejosoby

prawnejlubzwiqzkumetropolitalnegonastepujqcemienie'kt6repodlegalozbyciuwdrodzeprzetargu-nalezy
podae opis mienia i date nabycia, od kogo:

d

vt.
1. Prowadze dzialalnose gospo darczqz (nalezy podae formQ prawnq i przedmiot dzialalnosci):

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego

q

utu osiqgnqtem(9lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ....................

2

zatzqdzam dzialalnoscia gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem
takiej dziatatnosci (nalezv
poda6 formg prawnq i przedmiot dziatatnosci): . ... ....// 1.f....

OeT{.d.X../.....

.

v[.
1. W spolkach handtowych (nazwa, siedziba spolki):
............d/-

-

jestem

-

jestem czlonkiem @dy nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego

q

/.C_....

.AA./4.C.4.r'... .

ulu osiqgnqlem(elam ) w roku ubieglym doch6d w wysokosd:
......................

2. W spoldzielniach:

-

Jestem

-._

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-Jestem

czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)j

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w
wysokosci: ......................

...

.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSd gospodarczq:

NIF

-

jestem

-

iestem czlonkiem komisji rewizylnej (od kiedy):

A-/.,fvr /

\.1

Z tego tytulu osiqgnalem(elam ) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ......................

v

t.

lnne dochody osiAgane

z

tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zalQe,

z

podaniem kwot

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku po,azd6w mechanicznych nalezy

str/aQhin.....a:).Qeol/.t'.t...T-Q.P.a...ie.c..a.5..1-*ae. f.P,o,D'+/'*c4.t...
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pozyczki oraz warunki,
ZobowiAzania pienigzne o wartosci powyzej 10 0OO zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i
jakiei wysokosci): .....-..... . .......... ....... .
na lakich zostal0/ udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z iakim zdatzeniem, w
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PowytszE oswiadczoni€ sldadam swiadomy(a), i2 na po&tawie art. 233 1 Kod€ksu
kamego za podanie nieS
prarwdy lub zatajonie prawdy grozi kara pozbawienia uDlno6ci.

....1,/z.a.dat"-.kf.2...r.43-.A_k..J"Ar/Br
(mi€lEcov/o66, data)

I Ni€lvla6dre 8ke6ti6.

'

Nie dotycqy ddablno6d t{ytrvdrczsj w rolnlctwi€ w zakrssis pmdukd roginn€J i avi€rz?cri,
w fuImie i zak€sie gospodargtwa

Iodrnn€o.

'

-Nl.rk'ti*#w

Ni€ dotycry rad nadzorc,zych spoldzielni mi€ozkaniowych.

