d nostki
rawnE

dnia,tl,Q"4M.
Uwaga:
osoba skladaiEca o6wiadczenie obowi4zanarest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnie'
nia kaidei z rubryk.
2. Jeieti poszczeg6lne rubryki nie znaiduiq w konkretnym pzypadku zastosowania, naleiy wpisa6 ..nie dotvczv",
3. Osoba skladajEca o6wiadczenie obowiEzana iest okreSlid przynalein066 poszczeg6lnych skladnik6w mai4t'
kowyctr, doctrod6w I zobowiEzari do maiqtku odrQbnego i mai4tku oblQtego matieisk4 wsp6lnosclq ma'

1.

iEtkow4.
O6wiadczenie mai4tkowe dotyczy mai4tku w kraiu i za granicq.
o6wiadczenie mai4tkowe obeimuje r6wnie2 wierzytelnosci pieniqine.

4.
5.

W czg6ci A oswiadczenia zawarte sq informacie iawne, w Gzesci B za6 informaclo -nieiawne dotycz4ce adresu zamieszkaniaskladaiqcego o6wiadczenieoraz miejsca poloienia nieruchomoScl'

6.

czEse
A

n ^ ^'ttn.......2.n
d nte.xs*n....
............
9.Q,t#.ft

Ja' nizei podpisany(al' "P{JYL

(i.nrmai naz$,i6ko
oraznazwisko,odowe)

'.,.*-....L-.o14?.9.
urodzony(a).....3.....C.*gKIJ.cfr........1'9Kt(..y.........'......:.r.....'........

qllzNv
......d(p..Og...<.....?.o$a.a{........*f.Q.#,Rfl..€.t...........4...I^!!nnu!kl.:.....f.R.Hret
(miejsce zdtrudnientS,stenodsko lub tunkcia)
po zapoznaniusig z przepisamiustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o ograniczeniuprowadz€niadzialalno6cigo162'
lpoOaiczejprrez isoUi petniqcefunkcie publiczne(Dz. U. nr rOO,poz. 679' z 1998 r' !!t- !1?'!9.t' 715 i Nr
poz.1806)
oraz
214,
poz.
i
Nt
984
r.
Nr
113,
poz.
z2OO2
306ow
1iz. nZAi ) 1999r. Ni49, poi. tOS,z iOObr. Nr 26,
Nt 23,
liG*V . O"i" a marca i690 r. o simozqdzie gminnym(Dz. U. z 2OOl r. Nr 142, poz. 1591 orcz z 2Oo2t.
po.. iZO, lrr 62, poz. SSg,Nr 113, poz. Sb+,Hi lSg, poz. 1271| Nr 214, poz. 1806),zgodnjez a.rl.24h tej ustawy
iinl"O".ur, 2e'posiadam wcnoOzice w srlad malieristrieiwsp6lnoscimaiqtkoweilub stanowiqcem6i majatek
odrqbny:

t.
Zasobypienig2ne:
q'
/'
t......................................-......
..- Srodkipieniqznegromadzonew waluciePolskiei:...b.t't9t1).1'..81..{.
- srodkipieniqznegromadzonew walucieobcej: .. Ill-e-'.DQf.1..H':!..
- papierywartoSciowe:....... 'J.€'..,
na kwote:
il.
1.
2.
3.

4. lnnenieruchomo6ci:
powierzchnia:

t.
- nale2ypodaCliczbgi emitentaudzial6w:
Posiadamudzialyw sp6lkachhandlowych
udzialyte stanowiqpakietwigkszyni2 10% udzial6ww sp6lce:................
....................'.'.
w roku ubieglymdoch6dw wysoko6ci:
Z tegoMulu osiqgnqlem(qlam)

emitentaakcji:

V,
mieniaprzynale2nego
do jego majEtkuodrebnego)od Skar(nabytm6j matzonek,z wytqczeniem
Nabytem(am)
bu Panstwa, innej' paistwowei osoby prawnej, iednostek samorzqduterytorialnego,ich zwiqzk6w lub od ko'
munalnejosoby piawnei nastgpulqcemienie, kt6re podlegalozbyciu w drodze przetargu * nale2y podad opis
mieniaidatqnabycia'odkogo:'...........'....ly.|s...u.2l.7.LJ.......'....'..

vt.
(nalezyPodadformeprawnqiprzedmiot
....'...........'..
gospodarczq2
dzialalnosci):
1. Prowadzgdzialalno56
- osobiscie
w rokuubieglymprzych6di doch6dw wysokosci:...........'......'...
Z tegotytuluosiqgnqiem(glam)
2. Za-zqdzam dzialalnogci4gospodarcz4 lub iestem przedstawicielem,pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nale2ypoda6formg prawn4i przedmiotdziatatno6ci):

w rokuubieglymdoch6dw wysokoSci:
..............'.".'.
.'
Z tegotytuluosi4gnqlem(qlam)

v[.
(nazwa,siedzibaspolki):........[/J.€.....,Q.a.|y..(.4./.
1. W spolkachhandlowych
- jestem
- iestem czlonkiemrady nadzorcze,(od kiedy):
_ieStemcz|onkiemkomis.iirewizyjnei(odkiedy):
w rokuubieglymdochodw wysokosci:
Z tegotytuluosiqgnqlem(qlam)
2. W spoldzielniach:
- jestemczlonkiemzarz4du(od kiedy):
- jestemczlonkiemradynadzorczej3
(od kiedy):

' . ................'......

- jestemczlonkiemkomisiirewizyinej(od kiedy):
w rokuubieglymdoch6dw wysoko6ci:
Z tegotytuluosiqgnqlem(glam)
"...........'......'......

h

3. W fundacjachprowadzqcychdzialalnos6gospodarczE:
rt/;

n/'rtu,

t(t

-iestemczlonkiemradynadzorczei(odkiedy):'..:'..'...'...........'.....
- iestem czlonkiemkomisii rewizyinei(od kiedy):
Z tego Mutu osiqgn4lem(9lam)w roku ubieglymdochddw wysokoSci:

v .
-49e, z podaniem kwot
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudniqriiah'F inn€i dzialalnesei zerebkewq lub
uzyskiwanychz ka2degotytulu:

tx.
Skladnikimienia ruchomego o wartosci poyyzJj 1q q09:l-o\Y9h(w przypadku pojazd6w mechanicznychnale2y
.. ....-.....
podaemarkq,modeli rok produkcji):.........'lyl.v'....+4.Y..i..LL1..

x.
Zobowiqzania pienig2ne o warto6cipowy2ej10 000 zlotych,w tym zaciqgnigtekredytyi poJYlzki oraz war.unki,
Wjakieiwysoko6ci):.Mk.....OCT.Y.-{*-7....
na jakich zostaly udzielone (wobeckogo,w iwiqzku z jakim z-darzenieffi,
SCB

Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawieniawolnosci.

t

$xqrmr.
t :.........
Q.t..IL,Q2,..a../.i.
(rniejscowoS6, data)

(podpis)

1
NiewlaSciweskreSlic.
'
Nie dotyczy dzialalnoSciwytworczejw rolnictwie w zakresie produkcji roSlinneji zwierzEcej,w formie i zakresie gospodar^' stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

