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IIWAGA: 
i1. Osoba składająca oświadczenie obo{,{ąana jest do zgodnego zprawdą starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk. 
i

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaj{ują w konlaetrym przypadku zastosowania , należy wpisać ,,nie dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obor,,iriazana jest określić prąmależnośćposzczególnych składników

majątkowycĘ dochodów i zobowiez|n do majątku odrębnego i majątku objętego maŁeńską wspólnością
majątkową. 

l

4, Oświadczenie maj ątkowe doĘ czy mhj ątku w kraju i za granicą,
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje |ownieZ wierzytelności pienięzne.
6. W części A oświadczeńazawarts sąlinformacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zalieszkanja składającego oświadczenię oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĄŚC A

.. Mjąstu :ń ifi|lóĄĄĄiu1,1nut^ 
u. 
bwlŃirsłĘ PńŃńiduiĄl

' (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zaponnniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczre (Dz. U. Nr 106, poz. 679 , z 1998 r. Nr 1 13 , poz. 7I5 i

Nr 162, poz.1126,z1999r. Nr49, poz.483,z2Oa0 r.Nr26, poz.306otazz2002r. Nr 113,poz.984iNr
2l4,poz.1806)orazustawyzdnia8marca 1990r.osamovądziegminnym(Dz.U.z200Ir,Nr142,poz.
1591 orazz2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.

1806), zgodnie z art.Z4h tej ustawy oświadczam, ze posiadam *,che śst
.majątt<eweiłł* stanowiące mój maj ątek odrębny :

I. Zasoby pieniężne:

Ą
J a, niżejpodpisaruy'( Ą,:],uj*n t Yl.[ł. . . fu jbd. §.. . . :WtX4gOlĄe że{ [4ucd.oł,*-

, 1 . (imiona ilazwisko oraz nazwisko rodowe) \ a :

dzone w walucie polskiej: ..

Le- łł, 9! , tO!§!

środki pienięzrre zgromadzone w walucie obcej: .... /]^&a



il.
1.

2.
a
J.

ŃeDlŁŃfiJ

tytuł prawny: ....
ilI.
Posiąclam y,działy w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udzińów:

i\Ątt.. ilŃNv\^ł ń:rfi

udzińy te stanowiąpakiet większy niż I0%oudziałów w spółce:

Z tego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. .

IV.
Posiądam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

./\,t^Ł....aLON§!łk't)
akcje te stanowiąpakiet większy niż I0% akcji w spółce:

, ;;;;,*- ;;il;ili;ilj ; ;;* il*ń u".oi;;;;;-;;;i, pd dOĘu,\4óv. \Ą
Nabyłem(am) (nabył mój mńżonek, zwyłączeniem mienia prrynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pństwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich zvłięków lub od komunalnej osobyprawnej nastęujące mienie, które

podlegało z]oyqiu w drodze przetargl - naleĘ podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

/M $o.\%.( .:: ::: ::: :: :::: :: :::: ::: :: :::,:: : :: ::::

.....l.

^^& 

... Ł.v.Q,.ą...&...&,ói;;";""'- ""t\,A r'.ó.1)

Gospodarstwo rolne: rodzaj go

o wartości: .... rodzaj

tytuł prawny: ....

Ztego tyh}fu osiągnąłem(ęłam) w roku Ńiegłyąprzychódi dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości: powierzchnia:,/[ł[. .SaĄOd#
o wartości: ...CI...

2



(naleĘ podać formę prawną i przedmiot działalności): .........

osobiście
wspólnie z innyrri osobami

Ztegotyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości: ....

2. Zarządzam dzińaInością gospodatcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dzińalności (naleĘpodać formę prawną i przedmiot działalnośc]. ru^l, d?.\W'
osobiście. ......t' 

Ó

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .. .

I'* rourUach handlołvych (nazwa,siedziba spółki): n^'rŁ Seh{

jestem członkiem zarządu (od kiedy):.

jestem członkiem rady nadzorczej (odkiedy):.

j estem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

2. W spółdzielniach: .. .

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem członkiem rudy nadzarczejl3J (od kiedy): .. . ..........",

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...

3. W fundacjach o."*"o,u., ii aolłuin"lu r"rn"J"r;;;, . ../tdid ',JLóhj, .Łiił ;"" "ltb'Bv!",s,,v 
l ",i1""

VI.

jestem człoŃiem komisji rewiryjnej (od kiedy):

J



jestem członkiem zarządu (od kiedy):

jestem człoŃiem rady nadzorczej (od kiedy):

Ztego tyfułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII. Inne dochody osiągane zĘn:du zatrudnienia lub innej dzińalności zarobkowej lub zajęc, z

oodaniem kwot uzvskiwanych zkażdego tpufu:, .,._{.r.*..^.^.._...:a.Ń...ń..

:_J,r;ń_btji ]l;,^^fr'łĘ_ b ŃW lĄłCu błiu*o, i 'l.,§5 
"3-,r5 łt.

Ą,'o

X. Zobowiązaniapienięzne o wartości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczkioraz warunki, na jakich zostĘ udzielone (wobec kogo, w mviązkllz jahjmzdarzeniem,w

....... .,}.-);,,.i:,i.rCr.....,*...,t{''łf...X..L:vr.l...Ł.].,.
:
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jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych rpleĄ podac markę, *9{"| i rok nrodu

;:,t, ńńńgcl- . .niłn'ooŃ^,ł, . . . . F.c.u C . . .ł{.ę

. .$'łr)rJC i łlJ e,l bt)ł\ ł. ..O.|,fr..,.,.l\.8. ,.w o.ł....



powyższeoświadczenie składam s\\1acomvl a|.,,za,e 9oi_s:alrle art. ]-:,: ,i i Kodeksu Ńa:aegLr Ze

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pońawienia wolności_

(.rnie]scolł ośc. data )

[1| Niewbściwe sbeślić.
iei Ni" doĘczy działalpości wytwórczej w rolnictwie w zahesie produkcji roślinnej i zu,ierzęcej, w formie i
zahesie gospodarstwa 1grlzinnego.

13l Nie doty czy tad nadzorczych społdzielni rcieszkaniowych.

*. 1,. Ck. Ło46 Y,
),
] r,'. ]_iu, , Jj.., 'ł)i ), . .1,' .".w .Ł'u,,r',,-,

ęodprs)
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