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Uwaga:

l. Osoba skhdajlca oswirdczoie obowhz.rr jcat do zgodrego z pr.sd{, strr.rtrego i
zupchego w)?ehictria kridej z rubryk-
2, JeLeli pos.c?Eg6lDe rubryki nie ztrsjdujt s konkrehyD prryprdku zastorowrnia,
mlery wpirra "trie doty(zf".
3. Osobe skhdrjlcr oiwirdczeaie obowilzua jert okredlit przfleleilnos6
poszczeg6ltrych sklednikdw Esj{tkorych, doctod6w i zobowilza6 do maj{tku
odrtbDego i majltku objttcgo rrrlrefskl wsp6ltroicil mrjltkowq.
4. Oswi.dczeDic mrjltkowe doty.zf, mrjitku p kniu i z. gnDicl.
5. OfPirdczerie E8jltkowe obejEuje r6wnie, wierzf,telDosci pierigire.
6. W cz96ci A oSwirdczenie ,-iwarle sl itrforEacje jawre, w czQsci B zas informacje
Diejrwtre dotyczicc edresu zarnieszkruie skladajlcego oswi.dczerie oraz Diejscs
polo2enia nieruchoooSci.

czQSC A
Jt, ni2€j podpisany(a), /urRcStfiu OTRi AA

onz nazwisko rodowe)
uodzony(a)

l:: ##t;w:an' a 
r; { n/;" h

(miejsce zatrudnieni4 st{rowisko lub funkcja)
po zapoananiu si9 z pzepisami usrawy z dnia 2l sierynia lg97 r. o ograniczeniu prowadzcnia

dzialalnoici gospodarczej przez osoby pelniqce nmkcj€ publiczne @2. lJ. z 2Ol7 r, Wz.
1393) oraz usta\ry z dria 8 marca 1990 r. o samorz4&ie gnirurlr (Dz. lJ. z 2011 r,9oz.
1875), zgodnie z edt. 24b tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
mal2efskiej wsp6lnoCci majQtkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrqbny:

o



I.
Zasoby pieniQzo€:

- ftodki pienigzne zgromadzonc w walucie polskiej :

--"'-"3"2:i;,;e"'

- 3rcdki pieniq2ne zgrorDadzone w ralucie obcej

- papiery wanoSciowe:
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na kwote

II.
t. Ilom o rxlwieol:}rrn: ..... 17..1-

. #i s.yr*t's-.-... y t l, a.0*e-
2. Mieszkanie o powierzchni: -...

\ m2, o warto3ci: .,?dC
ry1t ,l-L.D r-o-

m2, o wartodci: ..

.(rp.,.d14 ,tp*o,,y,

..-i.i...... tl,tul pralvuy:

3. Gospoda$two rolne:

o wartosci:

.. a*. i.*.... Ph. !-.7.c2*.f ......., rowierzchnia:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegl).n przych6d i doch6d w wysokojci

4. InDe aieruchoEoaci:

powierzchnia:

o wadosci:

t ..y*.n.t.... e?..n+........ o 
r. 
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gtul prawDy:
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? 4 e,- ..o

rodzaj gospodarstwa:
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III.
Posiadam udzialy w spolkach handlowych

L

Z tego t),tulu osiqgnqlem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci

nale2y podad liczbg i emitenta udzial6w:

.,X.../., **r-

udzialy te stanowiq pakiet wilkszy ni2 l0% udzialow w spolce:

IV.

::::**:l::*::::',::*:i:#,'.i*";i;'E':;:::::::

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% akcji w sp6lce

Z tego tltutu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w uysokosci

Nabylem(an) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odrgbnego)

od Ska$u Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du terltorialnego,
ich

zwiqzk6w. komrmalnej osob!, pra$rej lub zwiqzku metropolitalnego nastfpujqce mienie.

kt6rc podlegalo

zbyciu w &odze przetargu - nalezy podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:

vt.
l. ProwadzE dzialalnosd gospodarcz42 (nalezy podad

.../.1,4.t .L....
forSre pra
.ot-a+.

rvnq i przcdmiot dzialalnoici):
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osobiScie

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego ryutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wlsokotui:

2. Zarz4dzatt dzialahosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
&ialalnoSci

(nalezy podai formg prawnq i przedmior dzialalnoici):

4,44-e.
osobiScie

wsp6hie z iturymi osobami

Z tego t).tulu osiqgn4lem(glam) * roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

\III.
l. W spolkach handlo\a)ch (nazya- siedziba sp6lki):

*r

. A<*.*.<.

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonliem rad) nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kicdy)

Z te8o t)tulx osiqgnqlem($lam) u roku ubieglynt doch6d w w).soko6ci:

olo{" ,-'''''''''''f '

2. W sp6ldzielniach

l*.1



jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy)

jestcm czlonkicm rady nadzorczcir 1od kiedl):

jestem czlonkiem komisj i rewizyjnej (od kiedy):

3. W fimdacjach prowadz4cych
/-.L.4-r

-jestem czlonliem zarz4du (od kicdy)

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

VIII.
Inne dochody osi4gane z t).tulu zatrudnienia lub irmej dzialalnoici zarobkowej lnb za:?a, z

podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
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LL.ke.o.c*.....!9
q1 hl\ t"(
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Z tego t!1ulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

jestem cz.lonkiem komisji re*iz,rjnej @d kiedy):

Z tego t)tulu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:



Ix.
Skladniki mienia ruchomego o wa.rtojci powyzej l0 000 zlotych (w przlpadku pojazd6w

mechanicznych

nalezy poda6 markQ, model i rok produkcji):

''''''''''' ''''J " '

x.
Zobowiqza a pienigzn€ o warloSci powyz€j l0 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedlty i
pozyczki oruz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jalim zdarzeniem, r'jakiej
wysoko5ci)

.... /u; t .....do-+. k- 
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4.

Powyhze os\aiadczenie skladam Swiadomy(a), ii na podsta*ie art. 233 $ I Kodeksu kamego

za podanie niepmwdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

C/*=-

I Niewlaiciwe skesli6.

' Ni. doty"ry dzialalnoSci wltw6rczej w rolnictwie w zakrcsie piodukcji rcSlinnej

zwierzEcej, w formie

i zakesie gospodaNtwa rodzinnego.
I Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni miesi:kaniowych.
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