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UWAG,Ą:
i. osoba sltłarlająca oświadczenię obcwiązana jest do zgodnego z prawdą sterafinego i zupełnego wypeh}iefiia

1.-+.r^i - _,k-,l-a,+Łu,-j 4luU:Jl\.
2. jezeli poszczególne rubryki łie znajdują w konkretnyłrr przypadku zastosowania, łależy wpisaĆ ,,nie dotYezY".

3. osoba składająca oświadczęnie obowiązana jest okręślić prrynaleŁlośc poszczegćinych składnilrów

nrajątkowych, dochodów i zobcwiązań do majątku odrębnego i majątku ob.jętego rnałzeńską wspólnością

majątkową,
4" OświadczeIrie nrajątitowe tiotyczy nrajątfur w ir:łaju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje równiez wierąvtelności pienięzne-

6. W części A oświadczenia zawafię są irrf,r:rnlacje jawne, w azęści ts za,ś irrformacje nie"iawne dotyezące adresu
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§. Zascł;,u, pien:ięźn-;:
śr.odki pierrięzn* zgl"cnradzone ,Vv \ir'aiucie pciskiej: ",,4{}{}$*,,t}{} zł.

środki pienięzne zgroixladzone w lłalŁlcie łi:cej : .., {iie al*Ęcz.v.,.,.



papięry wartościowe: . nrie doĘezy..,..

i§.
1" Dclm o powierzetrni: 1{}S rn2, o wartości: l{}SSESrSfizł. tytuł prar.vrry:tr/3zXl? łvspó&własłcCIść

2. tdieszlcanie o powierzelmi: nie doĘcry tfr2, * wartości: ałie doĘ*ry tytuł piawny: nie doty*zy
-{ Gnęnnrlnfctal/r. rrrlne, rndzal onsrtnria!,qfixra, mip rłrrfvczv nor,ł.,ierzchnił: ątae gi{-ltwczv____ _ _^,,j. -Jv,JyU"vąio , rv ,l l9r!9.

o v/ańości: łlie doĘeąv,..,.. rodzaj zabudowy: .atie doĘ*ay
tytuł prarłny: .,., ,, ".,,.mie dotyczy..,..

z teso fvn_lłLt osiacnałemięłam} w rclku ubiesłvm nrzvcłrł.lo i oochoci wwysokości: rriedofjvczy'- a-,'a- ---^\T *- 'E'J -'- Y-"J ", ,J - -

4. Inne nięruchorności: pcwierzchnia: działka 5 nrów
o wefiości: ., "...TS#{},ii}Scł.

lvtuł ułar,vnv; {i3 ,a ii ws$ół}vłłłs&q}tićji

{{T

Płsiadałn ułJział:, i,v społX<ach iłandtrcw.rr*h - ilależy poeinc liczłlę i ę",llit*nta iuiziałół.,:
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§V.
Fosiadan. a!łcje w społkach handiorvl,ch - należy pcdac liczbę i eniit"er:ta;rtłcji: nie *!*Ęcry.,......

71 iego ł_yttlłrr r.łstłg:taienriq:łanł) łł- roku uilietł,r,,m riochr,lti -w w,vsok*ści: ,.:nią: iiqłt' ł,r-,v

v.
ir,Iabyłemiam) inab,vł mój rnałżcnoił, z rv},łączenienr mięnia przytreilezires* .lo jego irraiąliiłl

uclcbrległ,li *ri Siłar'n,_i Falistwa" inilej paris-L,łuwej ł-lsubrv prłiwllcj. jcłirrł;strit samt-lrząiiu
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1. Prcr,,,adzę Cziałalnośc gcspoCar*=ąi'j (naieą,podać fcrmę prawną i przedrnicł Cziałainości): ...,."...

xrie d*tycay

csobi.ście .,..,xlie d*Ęczy....
wspólnie z innymi osobami ,."łrie aiotycuy..,,.

Ztegł tytułu osiągnąłern(ęłam) w roku łibiegłym przyehód i doc}rod w wysokości: ".mie doĘcey

ż. Zarządzarn działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielełu, pełnomocnikieni takiej

działalrrości (naieĘ podać fornrę praw§ą i przedrniot działailrości):

osobiścię,,...niedoĘczy...,.

łvspi;lirie z inn_vini osobanli ,..rłxe r§łłĘlczy,,".,

7, tegatytułtl osiągnąłełn(ęłarn) w r*ku i;biegłynr doeiróei w wysokości: alfre dot,yczy,""..

§ /TEY t ń.

1, 
'W spółkach handlolvycł! (nazwa, sięeiziba spółkii: nie doĘczy

jestem czło*kiem konrisji rewieyjnej (od kiedyi ,,",,mie dotyeey,.,".
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2. S/ społdziełniach: .."nie dłlĘczy....,

iestem człor*iem zaruąda (od kiedy}: ..,siie eBo{ycey...,.

.jestem człcni<ięm kcnrisji ręv,ziz:jnęj {otl iiiełiy,i: ..,c,iie ł§oĘcą,l,..,.

Z tega rlutułu osiącną-}effiiełain) -.ni Lł}kii uhiegłyin |lochór-j .,v w_ł,,sai<*ści: ,. . llie łjcf'lf:Ę',",..

j. .lV tlłndac;ach prawadzącyclr działalncść gospr:tlalcza: .....,.,,nie d*ryłr_v,..",

jestem członkiem rady nadzorczej|3] (od kiedy): . " ".,.§ie doĘłzy.....
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jestern człcnkiein zarządtt {od kiedy,): .,..".nie doĘca3.....

Z tegł ry-tulu osiągnąłem{ęłam) w rcku ubiegłyrn dochód rv i-";,sokości: ,..$ie doĘ*ą,,....

V§§E. Inrrę docirody osiągane z t_vtłlłu zatrudnienia lłlb inrrej działalności'zarobkowej lub zajęć, z
po ri anienr i<wot łrz,v ski wany en z każae go tPrłłtl :

.".giochód mó3 z §{łrłu zatrurdnienia - 73535,79 mł,.....

.....docfuód łmałzołe&ra z tytu&łn uatrąłdn§enia 2ż314,81 zł... .. ,.. ;., .,,

iX,.';tlalnil.i nliłi-lii i-i.:cho;nti:łł o ir"ai,iości i]i}i\\ż|'j 1i),'-]i}{).ir;iicli l,^ i;i,.1, i:;|ji:; :,o,1i;:c,;,i

lłlechaniezłyrł:h iłaleąl połlać nraritę. lłoitręi i 1,ok prcdukc,! i;: . .

.naie dotyezy

X" Zrłbcwi:lzania_ pienięzne o wartości pcw3lze.j X0 *(}0 złoŁllch" .ł tym załiągnięte lłredyty i

p*:żllc;,ki ołaz lvaruC<i. najaiaicł: został_v ud:rięlcne {wobee kolło, rv ił,lłie,z]<rl z !akiu-i;,lar:,ęniet,i;, ,ł

;akiej wysr:iiuścil: , ,. "...,nąe ł$CI_Ę*zy"...,

jestem członkiern rady nadzorczej (od kieciy): ... "..mie doĘ*ay^.,..

jęstenr człon_tr<iem kornisji rewią,jnej {od kiedy):. ,.mie do§ary




