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1. osoba skladaltca ogwi.dczenie obowi{zana iest do zgodnego z prawdQ' slarannego i zupotnego wyprlnie_

nl. k.idej z rubryk.

2. Joioli poszczog6lne rubryki nie znaidura w konkretnym przypadku zastosowania' nalezv wptsad 'rig-d9ly:
crr'-

3. Osoba skladaiQca oswiadczeni€ obowiqzana iest okreslid pEynsleinos6.poszczeo6lnvch skt!dnlk6w maiet-

kowych, dochod6w I zorowil.a,i oo'ETlciiJ ia-riliiigS.iiiiiiil ooi'et"go titi"'r"ke !"5p6lno5clq ma'

ietkowe.
,1, Oiwiadczente maiatkow€ dotYory malQtku w kalu I z' granlcQ'

5. Oiwiadcz6nie maiqtkowe obelmuie r6wnie2wierzylelnoscl pi6niQ:ne'

6. w czeSci A ogwiadczonla zawa.te 6l intormacie iawn€' w czQsci B zas lnformacie nielawn' dotyczQco adre_
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o6wiadczenie 6riz mioisca polo2enia nle'uchomofci'
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Zasoby pienieine:
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po zapornaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu^orowadzenia dzialalnosci go-

sDodarczei przez osobv pelniace tunkcle p1;;i";;;'iD;l u- i'ilioo' poi' sig' t rsgb ' Nr 113' poz' 71s i Nr 162

po2.1126,z1999r.Nr49,poz.483,z2ooof-fi)?polliboo'"ttzod2r'Nrl'13'po' 984iNr214'poz 1806)oraz

ustawy z dnia 8 marca rsgo r' o samorza?iii;;i";;iD; u ;'oo1 r' Nr rii.noz 1591 ora2 z 2002 t' Nr 23'
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srodki pienieine lgromadlone w walucie polskiei:tr i-
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1. Dom o powie'chn ji .. 1l lE ^)pJt?fJ,,
i\IE }O'T\

2. Mies,kanie o powie,.:;;;, LZ ;; ; ;.# ..K. @ "t::' :., :,.*.,K.9@.{;;;,::;:;,
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarslwa: . WtuY
@O-;t --- .., powierzchnia: e,4, lL1

rodzaj zabudowy: ....... . . .. .... . . . .AijF..

tytul prawny: ...........,................

Il.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleiy podad liczbe i emitenta udzial6w:

N:iE_ Ei-iez-l

Posiadam akcjo w sp6tk6ch handlowych _- naleiy podac liczbg i omitenta akcji:

fl:*f *,ii'flil'lijti:ilf;i#i,'i:h::r'idr;.,hki#r'r#dit?;f*:r:yi".qi.
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1. Prowadze dzialaln056 gospodarczQ2lnale:y podai forme prawnE i przedmiot drialalno6ci)l

- osobi6cie Nt=-:iffi?!.
- wsp6lnie z innymiosobami ..N.1*....:P --r-( 

c.?- :(.

z tego tyrutu osiQgnqtem(etam) w roku ubiegtym przych6d i dochdd w wysoko5ci: ....Nle P-!K?.I
zarz4dzam dziatalnoscia gospodarcze lub testem praedstawicielem. polnomocnikiem rakiei dzialalnosci
(nale:y podad forme prawnQ i przedmiot dzialalno6cil:

- osobiScie ..N.tE.:m!.€^2.J.

N.!8...:lp-:!..y.e2.r............

- iestem czlonkiem zanqdu (od kiedyl:

- jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewiuyjnej (od kiedy):

z reso tytuf ' osiQsnQ,".ru,","r * ,o*u uo"n;; ;;;;;;;;;;;;;;, .......N-iE . zc-tl.-cL{ . . ... ..

2. W sp6ldzielni€ch:

x|iE G*.?J)) J "

- iestem czlonkiem zarzEdu (od kiedy):...,..

' jeslem czlonl.rpm rady -radzorczej3 (od kiedy):

- iestem cu lonkiem komisji r()wizyinej {od kiedy}:

Z tego tytulu osiQsnQlem(etam) w roku ubiestym doch6d w wr*0.a"', ........fu.18..?C[

--.=14ltt< z:'/--



3. W fundacjach prowadzQcych dzialalnosc gospodarczat

jestem czlonkieft 2arzadu (od kiedy)j

- jestem cztonkiem rady nadzorczej{od kiedy):,......................_....

- jestem czlonkiem komisji r€wizyjnej {od kiedV): ..,................-.........--..

z tego Mutu osiEgnAlem(etamlw roku ubiegtym doch6d wwyso_.a"r...-._.l$-t*- _-.
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