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2' JeŻeli Poszczegótne rubryki nie znajdulią
w konkretnym przypadku zastosowania, naieży wpisać
..nie dotv_
3' osoba skiadająca oŚwiadczenie obowiąza::j,""^r,*l:ślić
przynależnoś.ć.poszczegóInych skladników rnająt_
kowYch, dochodów i zobowiąziił" ń"iątku
jątkową.
"aiion-ÓJi ń"iątt,, oo;ii"s" ;"Eeńską wspóinością ma_
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4. Oświaciczeniemajątkowe dotyczy
majątku w kraju i za granicą.
5- oświadczeniemajątkowe obejmuje

równie

ż wieraftalności pieniężne.

6' W częściA oświadczeniazawańe
są informacle
su zamieszkania skladającego oświadczeni" lawną w częściB zaśinformacje nielawne dotvcząca adr*.
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Po zepcznaniu się z PzePisanni ustarł,Yz dli1 21 siełpnia
prowadzenia dzialalności go_
sPodarczej Przez osoby derniice tunttie puolicrni
ło7. U. Ń;
'rrl^r:o_9gę|czeniu
106, poi 679, zlńł] Nr 113, poz.715i Nr
162,
Poz'1126, z 1999 r, Nr4b,,Poz. ffi;i-róóÓ'i..Nr2o,
|.
poz,5bóorrr,. zo_97r.Nr.l13, poz.984iNr214"poz.
ustawy z dnia 8 mar",a lś9or, o sańó..u9.ię;óiń;iD;."J,.,:1o91
1806}oraz
, N; łi;,-;*. 1591 oraz z 20o2 r.Nr 23,
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l'sbTllzgodnie z art.24htej ustawy
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odrębny:

ń,

Zasoby pienięźne:

-

--'"r,,, /
Środki Pieniężne zgromadzone w yralucie
potskiej: ,_...,,|,,a* { i*. ., { L

środki pieniężne zgromadzone

-

p a p ie

ry w

a rt o śc i o w

",

. . .

.. ...

t,/'

w walucie obcej:

i i /Ń{źał{etr_.ć....

"""r""""",/""._.___......,.._
na kwotę:

_:

.

-

.

-

*

.

-

.

-

.

--

.

.

i,

'.

Oo,. o powierzch

') A,4iaczL.nia

ś..VIl9J4l\qt

^

^r,.,,łM.

nn.",iorznhni,

3. Gospocja rstwo roine
j-cdzaj

:

gospodarst\rva:............ .....*.........
,ł

rlnelnńrł
h,+,tł,, ^cia^-_ą|p7l1cł_ąn:-\
arltrrF.A.r].i
? +łnn
irvi
uUigqi -' i i. Pi
vv i1n|1,
U'Nu llhianłrrm
i id;U; ; iię;idi i ii r_r_l
ź.
i9-iji_j ł,ri,iji ij .Jsidu
4. lnne
po

nieruchomośei:

w i e rzc h n i a : ..............

powierzchnia:......,..l

r11

t_l_rr_zglr|41rĆCi:...._.......-.-........,.-.-...----....-

/

..fu d...f. ę #.1ł4ł.8. m.

lll.

Posiadam udziały w spótkach

..................'.........

udziatr7 te stanowią pakiet

większy niż 10%, udziaiów w spófce:

Ztegc §ltutu osiągnąlem(ęiarn) w roku u biegł.lmdochódWwysokości:.................'....,......T..
!V.

Pcsiadarn akcje w spólkach handlowych _nalezy ryod,ać

li1łę i emitenta

akcji:

/
akcje te stanowią pakiet większy niż 1P% akcji w spóice:
Z tego tytulu osiągnąiem(ęiam} w roku ubiegiym ciochód w wysokoŚci: ....-..........----.:..""
V.

jego mai,ątku odrębn_ego} od SkarNabylem(am) (nabyt mój matżonek, z wytączeniem mienia pra/należnego do
od kobu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek sańorządu ierYtorialnego, ich zwiękow lub
oPis
naleŻY
przótargu
diodze
PodaĆ
W
podlegalo
żbyciu
munalnej osoby prrńn"inusępującJ ńi"niu, ńóre
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Dziennik Ustaw Nr
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osobiście

-

wspólnie z innynri osobami

t6utu osiągnąfem{ętam} w roku ubiegiym pr4ychód i dochód w vqysoko§ci: ...-...,....-.=-........
) Zarządzam dziatalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem.
,petnomocnikiem takiej dziatalności
Z tego

(nalezy podać formę prawną i przedmiot dziatalnośctl: ------.--i/.Ć...aa&.#-iU.-

/{

-

osobiście

-

wspólnia

z

innymi osobami

Z tego Ęrtutu osiągnąlem{ętam} w roku ubiegĘm dochód w

wysokości:*.------,....=-......

Vil.
1. W spótkaeh handlowych {nazwa. siedziba spótki}:

.-------.!E.-t:ł-ś-Ż*kł.rj
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jestem członkiem zaządu {od kiedy}:
jestem członkiem rady nadzomej (od kiedy):
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jestern czlonkiem komisji rewi4fi nej (od kieĄ}:,..--..-ł.(.ę..-.-. "-,-"",7-,,,*r,--
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Z tego §Ąutu osiągnątem(ęlam) w roku ubiegiym dochód w wysokości:

2. W spofdzielniach:
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jestem cdonkiem zarządu

-

jestem czlonkiem rady nadzo rezef (od kiedy}: -.-.....-./§.§-..-.C/-.e-.!7!..€:-/----
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jestem czlonkiem komisii rewiryjnej (od kiedy}: ----------.-.ł-[h
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Z tego ĘĄutu osiągnąlem(ęiam} w roku ubiegĘm dochód w wysokoŚci:

ńziennik Ustaw Nr 34
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-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy}:

-

jestem czfonkiern

zz27

_
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Z tego ryfufu osiągnąfem(ęiam) w mku ubiegtym dochód w wYSokOści: ------.----------.-

Vlll.

lnńe dócńody osią§ane z tytutu zatrudnienia lub.[nnei dziatalnoŚci zarobJowej lub zajęĆ, z Podaniem hłot
urys}:iwanych z każdego ĄĄutu: ._.....__._Ł:_.._:_...ł..J_l|,..,_-.{::.--..-ś--..rł/:-*.:!......t ś-:-ł!!.*l-Ź:.l;..L!,i!.................
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SHadniki mienia ruchomego o wańości powpej

10 0o0

dotych (w prrypadku pojazdów rnechanicznYch nalery

podać markę, model irok

)C

Zobowiązania pienięźne o wańości powpej 10 OB0 zfołch, w tym zaciągnięte kredfi i PoĘczki oraz warunki,
na jakień zostaiy udiielone (wobec ńogo, w-związtu z iakim zdarzeniem, w jakiejwysokoŚci}: ------.-----.-,-:----..-.----.

PowYższe oświadc,zenie sHadam
świadomy{?},_iż na podstawie ań 233 §
prawdy lub zatajenie prawdy gmzi
ńra pozuariłeniióoin-"s*. -
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Kodeksu karnago za podanie
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Nievrrtaśchrc skreśIiĄ

u/Yh*ircuĘj w rolnicty"ia w eakresie

ffiHj$::lnaŚci
;- :""
nle doĘ,cry rad nadzorczych

spóldzielni nries*aniowycŁ

produĘi roślinnej i zwier=ęcel w lormie i zakresie gospodar_

