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(miej scoDo<e)

( imioDa i na2wisko

osoba sxlactajaca oiiwiadczeni€ oboeiezaDa je6t do zgo&ego E plasdq,
stalannego j. zupel.nego qT)elDienia kaidel z lublyt.

.rei€]i poszczeg6lne ru.bryti nte znalduja F LoD,rlet ye plzypadLr
zastos@aDiar laleiy *I,jsa6 ,!1e dotyczyu.
oscba skladajaca o6{iadczeni€ cboriezana jest ok!e6ti6prz)mateinoj6
poszczeg6lnych skladrit6, DajrttoEych, dochod5r i zoboriazali do najqtku
o&ebn€go i lajatku objetego Ealien6ta ,sp6t.ojciq Dajattoxa.

4. O6Fiadczeni€ o staDie Dajqtl<ow!@ dotyczy Ealatko x l(laju iza glanlcA

5. o6eiadczenie o staDie Dajatt owla obejoule r6"Die, rierzytetDolicj.

6. 1{ czegci A o6riadczenia zaparre sq infobacl. ja{ne, wcze6ci B za6
iDf olEacie niejawne dotycz4ce a&esu zaEieszlania skladsjrcego
o<piadczenie olaz 6ie jsc€ poloienia Dieruch@oj6ci.
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(miejsce zatrudni€nia, starowisko 1ub funkcja) po 2apoznaniu si9 z

przepisami ustawy z dnia I marca 1990 r.. o sa$orzadzie grnjnnlm (Dz. U. z
2O!1r. poz. 1875), zgodnie z arL. 2Ah rej !stahy os"iadczah. :e posjadan
wchodzqce w sllad nat2ensljej asp6]nosci najqtkolrej lub stanoujace n5j
rnajatet odreb.y:
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Zasoby pjeDiezne:

- Srodli pieniezne zgronadzone N Ealucie polsliej:
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- 6rodki pjenielre zgronadzone w walucie obcej:
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o wartosci: ...

rodzaj zabudowy:
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3. cospodarstwo rotne I

rodzaj gospodarstwa: ., powierzchria
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4. Irne nieruchomogci:
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1. Posiadarn udziaty lr sp6]kach handlouych z udzialem qninnych os6b pra$nych
lub przedsiebiorc6w, w kt6rych llczestni cza, takie osoby - na]eZy poda6
liczbe i emitenta udzia]6w;

IIT.

trdzialy te stanoria pakiet wiqkszy niZ 10t i.rdzial6p w sp6ice:
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z tego lytulu osiqgnqleh(elarn) w roku ubiaqlym doch6d wysoko6ci:

2. Posiadan udziaty w innych sp6lkach handloxych - naleiypoda6 ticzbe i
enitenra udzial6w:

z tego tylulu osiagnqren(elah) w rotu ubicglym doch6d w wysolo6ci:
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1. Posiadan akcje w sp6llach hardlory(jh z udzialem qmjnnych os6b prawnych
lub przedsiebiorc6r, ! kt6rych uczcs!niczd rakie osoby - nate2y poda6 ticzbe
i emitenra akcj i:



akcje te stanowia pakiet wjekszy ni2 10* akcji w sp6tce:

Z tego tytulu osiqgnalen ( ei an ) w roku ubreglym doch6d 1, wysokosci

2, Posiadam akcje w innych

emltenEa akcj i.
sp5]kach handlowych - nale2y podacllczbg i

z tego tytulu osjagnalen(elam) l, roku ubieglyn doch6d w r{ysokoSci

t4ry

Nabylen{an) (naby} n6j ma}zonel, z ey}aczenien nienia przynatezneqo do jeqo
majatlu odrebnego) od skarbu Panstwa, innej paistwo,ej osoby prawnej,
jednostek sanorzadu terytorialncqo, jch zsiazk6!r li.rb od komunalnej osoby
prawnej lub z iazlu netropolltal nego nastepulace mienie, kt6r:e podtegato
zbyciu1, drodze przetargu -.alc2y podad opis mienja i date nabycia, od
kogo
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1. ProNadze dziataln056 gospodarcza {nale2y podaa fome prawnai przedmior

wsp6lnie z innlmi osobami .. .fl,l ( dartl



z tego tytulu osi4gnqlern (elar) w roku ubieqlyh przych6d

2- Zarzaozan dzialalno6cia gospodarcza lub jesren przedEtawicielen
pelnonocniliem takiej dzialarnolci (na.Iezypoda6 fonne pranna i przedhiot
dziaiaLnoSc] )

i doch6d w wvsoko6.i: niedo[4u1
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Z teqo tytulu os-iaqnalem(elan) w rolu ubieqlynr doch6dH r\,ysokoSci

- jestem czlonkiem zarzadu (od kjedy):

- !,sp6rnie z innlani osobami ...lUl.rl.ol4cu1

tnedo\*4

vtr .

r sp6]kach handloirych (nazwa, siedziba sp6]ki)

nil

- jestem czlonkiem rady nadrorczcj (od kiedy)

- jesten cztonkiem kohj sji rewj zyjnej (od Iiedy) :

Inte dochody osiagane
zarobtoHej lub zaje6, z
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innej dziatalnosci
z ka2de9o tyrulu:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w rolu ubieglyn doch6dtr hysokosci:
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IX

sktadnlli njenia ruchoneso o wartoSci powy2ej 10.000 zlorych lmechanicznych
przypadku pojazd6w mechanicTnych nalezy podad marre, nodet j rok produkcji):
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ZobowiazaDia pienie2ne o ,arto6ci polry2ej 10.000 zlotych, \, rym zaciagniete
kredyty i pazycz\l oraz ,rarunki. na jakich zostaly udzielone (wobec kogo,
w zuiazku z jakim zdarzc.ien, p ja)rjej uysokosci):

rutf a,J4c1



Powy2sze o6aiadczenie skladam S1,jadomy(a), j2 na podsta ie art

233 S 1 Ko.leksu karnego 2a podanie nieprat{dy lub zalaienieprawdv grozi kara
pozbaNienia uornoSci.
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