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Uwaga:
obowiązanaigst do zgodnegoz prawdą,slarannegoi zuPe|nogowypo|nie1. osoba skladaiącaoświadczenio
nia każdeiz rubryk.
2. Jeże|iposzczegÓ]nerubrykinie znaidutąw konk]etnymprzypadkuza3tosowania.na|eżywpisać-nie dotvczv"poszczegrilnYchsk|adnik w ma.
przyna|eżnoś!
obowiązanaieś okreś|ić
3. osoba sk|adaiącaoświadczenie
-.
ma.
wspÓlnościQ
matżeróską
obiętego
i
maiątku
odrębnogo
do
maiąt|iu
i
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jątkową'
4' oświadczeniemaiątkowodotyczy maiątkuw k]aiu i za granicą.
pieniężne.
5' oświadczeniemaiątkoweobeimujerÓwnieżwierzytclności
B zaś.nformacienioiawnedotycząceadzawart. są informacioiawno, w częśGi
6.
- W częściA oświadczenia
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nieruchomości.
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1.Domo powi.rzcnni:
.k;..*ą'*+''*ul prawny:..H-..'..'*łe,y.,.,l
f:,*-.Ąr1.m2, o wartości:
2. Mieszkani.o powlerzchniJl.Qm2.o wartości:y'{P..8e:.1....-.
tyturp,"*,ny,.-Ę.hr'.:.?..
..(nk*...'"-c.>b=.l
"""""""""''"-"1/

3. Gospodarstwo rolne:

Z tego tytulu osiągnąfem(ętam)w roku ubiegtym przychÓd i dochÓd w wysokości:.{.k:.. ..,p-(-.A.ą.......
/
lnnenieruchomości:
n
,
)

6l.z-;G'

"58

ilt.

Posiadamudzia|yw spÓłkachhandIowych- na|eźy
podać|iczbęi emitontaudzialÓw:...''.A*,..e9Ą'*z'..,'.,.'

udziatyte stanowią pakiet większy niil10%udziatÓw w spÓlce . .,/;;.k.

*h

tv.
PosiadamakcjeW spÓtkachhandlowych- należypodaćticzbęi emitentaakcji:.,.h,:--..,**.ł..*,

akcjete stanowiąpakietwiększyniż,1}%akcji
w spÓ|ce,...,.kk....,,*q..11a
Ztego tytutuosiągnątem(ętam)
w roku ubieg|ymdochÓdw wysokości:
,k,,k

v.

oG-Ła,.:
"""""/"""/

(naby|mÓj matżonok,
Naby|em(am)
z wylączeniommieniaprzyna|ożnggo
do jego majątkuodrębnego)od Skar.
bu.Pa stwa' innojpa stwowejosoby prawnei,jgdnosteksim ządu tefotoriainigo,ići n.viązt<aw
ul oo tomuna|neiosoby plawnejnastępującemienie,ktÓre pod|ega|ozbyciuw droize pnetjaiu _ na|ćżylodaćopis mie.
nia idate nabycia,od kogo:
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1' Prowadzę dzialaInośćgospodarczą2 (na|eł podać formę prawną i p|zedmiot dzia|aInoś ,"ł:,'''.:.Ę:.7'
"ll,

- osobiscie.,..ł*^......#.n
-

wspÓtnie z innymi osobami .,..ł==

Z tegotytutuosiągnątem(ę|am)
w rokuubieglymprzychÓdi dochÓdw wysokości:
...,.,łi.......*kh.ż=?....
(
2 . Zarządzamdziatalnością
gospodarcząlub jestemprzedstawicie|em,
pe|nomocnikiem
takiejdziata|ności
(na|eży
podaćformęprawnąi przedmiot
dziataIności}:
,,.,.ł.{....ęffi.ł.t,....,.....
-

osobiście
.......,/.
::*,.,.,..*k.l.
-.
7""""""'
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wspÓ|nie z innymi osobami ...#*,

oQĄę-,
.,.......r..,.,ł

Ztego tytulu osiągną|em(ę|am}
w roku ubiegiymdochÓd wwysokości:......ć..-..
. o.-ąh

vil.
1. W spotkachhandtowych
(nazwa,siedzibaspÓtki):..
-

jestem cz|onkiemzarządu(od kiedy|:.,...,ł:k.

-

jestem cztonkiemrady nadzorczej(od kiedy):

"ł;-.....e.Śkn

/L-ź-

- jestemczfonkiemkomisjirewizyjnej
(odkiedyl:....t.....d*fiyre.
Z tegotytutuosiągnąlem(ęlam}
w rokuubieg|ymdochÓdw wysokości:
..ź:.,....#.,r7.

-

jestem cztonkiemzarządu(od kiedy|:,..ł*-.....

-

jestem członkiemrady nadzorczej3(od kiedy):
..-t;

-

jestem cz|onkiemkomisji rewizyjnej(od kiedy):
....,ł.?*....ę.kh..hi...........
""""/""'r
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- roku ubiegtymdochÓd w wysokości:
...ł=s=,
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gospodarcząi
3. W fundacjachplowadząoychdziała|ność
ct'Ą.n
*.-

jestemcz|onkiemzarządu(od kiedy|:...t.

-

jestemczłonkiemrady nadzorczej(od kiedy):,h#-,....,d:A..qin........
"/'"""1""

-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):..../,,r*:,

d4-ą.
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Ztego tytutu osiqgnątem(ętam)w roku ubiegiym dochÓd w wysokości:,,,ł*,

vlil.
|nnedochodyosiąganez Mulu zatrudnienia
|ub innejdziala|ności
zarobkowej|ubzajęć,z podaniemkwot

x.
Sk|adnikimienlaruchomegoo wartościpowyżoj10000ztotych(w pnypadku pojazdÓwmechanicznychnaIeży
podaćmarkę,modeli rok produuciil:..'.....[=.|-....k.*...........
---'r-'7"'"-'*

Powyższeoświadczenieskladam świadomy(a),iż na podstawle art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi kara pozbawieniawo|ności.

1
2
3

Niewł8ściwoskrcś|ić.
NiB dotyczy dzigla|nośc|
wyilvÓrcŹei w ro|nlctw|6w zakrBio produkcii roś|inneii zwierzęcÓi, w formie i zakr68iegospodarśtwarodzinnggo'
Nie dotycry rad nadzorcą'ch spÓldzi6|ni mi.szkaniowych.

