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I. Osoh,1 sk l<1d8_j::1ca o~w i<1clc zc 11i ć' o bo\vi;1z:111a _jc ::-1 do zgocłncgP 1. prawdlt. st ;.ll"anncgJ' i Zupe łnego 
,.vypel11ia11i<1 każdej z rub,-vk . 

1. .kże li po~zczegó lnc rubryki nic znajdujct \\· konkrc111ym pr1.y paclku za.-;insn,v;rnia. nalel".y wpisać 
,, 11 ie do1vc zv'-

J. Osob(l skladaj,1ca oświadc7.c 11i c o bo,vi~zrn1a jest okreś lić przynaklność poSZC✓-egól nyc h 
składników 11rnją1kowyc h, dl,c lioclów i zobowią,a,-1 do ma_iatku odr~bncgo i majątku objętego 
mal;tc,iską ,.,spól11ośc ią mają1kową 

4 <)świadczen ie o sr<111ie nrn_jątkow_vm clo1yc1-y m;1j;:1{ku w kraju i za _gr,m icą. 
~- c );wi;1dczcn i1.:.· n ~t111iL' m~1_i:p·k n\\'yrn ohL_imu_i,~· nl,\•tl i(..'/'. ,, i~r1:yk!11o;c i pien iężne. 
(L \V c7.~·śc i :'\ nświ~H„lczcni:i z21\\·a n c S<! in!·OrmJc_i,t j(iw11e .. " c7-~~c i 13 zaś infórnrnc.ic niciawn~ 

d1Hy( .. ? .<lC\:.' :1dr('Su za111ics7.kania sk l<-1da_i<\ceg0 ośw i adcze11i1.:' Or'17. mie_j sc:1 pnlo7..enia 11 ieruchon.1oś,ci . 

Ja_ niż~_i podpisany(a) .. , 
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( ,nic'_i scc' 1.;11 rud11 ic:11ia_ ,1a11ow isk,1 lub h111!,c_i;i ) 

~. 
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~Oli I i'. Nr 142_ p,1 1.. 15') I: 7 2002 r. Nr 23_ p,,,. 220. \Jr (,2. p<>z. 558_ Nr 11 :;_ p,11. ')8-t Nr I 53 poz_ 
127 / _ Nr 214 1101.. I~()(,: z 200.1 r "Jr 80. pnz. 71 7_ Nr I (,2. p,11.. I SXC,). 7'.c'.nd11i c' z ari. 2-lh kj usi;"', 
o~\\ iadczam, Zł: po::- i:1dam \Vch0dz,1c(..· ,,. skl;:d m~il /.c1·bkic_i ,, -.pól1hlŚci m:1j;!tkO\\·<.i !uh swnc1wiqcc:- mój 
111 :1ją1ek ocl ręh11y: 
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Za~ohy pie n if:i.nc: 

Ś rl)clki pieniś'ŻIK zgnJm adzon(' \\. wnlucic po l Jk ićj: 

/Jl« __ A&7. 
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3. 

p;1pi..:r~ \\ anośc i owe 

Gos poclarsrwo ro l11e: 

rodzaj gos podarstwa: .. ćJ.1,..~~~(~'.Ć:. ... ...... powierzchnia . 
9-v,cJ.Jc;J 0~ 

Z 1cgo ty1ulu osiągnt~km l~ lam ) \.\ roku uhiL·g ly m przycl·1l)(I i clothód w wysc..,ko;ci 

........... ... /°-l?Af~{ ..... 'f.0.c:J?<?~ ......... ..... 0/-:~'! ..... f~·q'?':?~~ .. . 
4. ln11c ni~nu.:homośc i : 

powićrzclrn ia: 

o \\ arrości: ... 

1:, tul pr:1 w1n: 
µ1~;;;;1;1~ ;;;;;a,f·;;,;,yi:_;i . ,/v?~ko-'?:/ 

/YJ'7 ~? lu<:, 42- . 

111. 
I. l'0, i:ida111 udzia h 11· · , p,jl'Lr.:h handlem ,·eh 1. udii:rle111 g111i11mc!r n,,,h pr:11111,ch lub 

p_ri:Clbi~biorcln\. w których uc✓s .. ·:-a11i1...· z;! l;1kiL \)j(.)b~ - 1wkLy podał· l iczb1.;:· i 1.:.· mitl..'11t t1 udzi:dó\\ : 

udl i;il~ 11...• ::- tan 1..i \\ i~t p:1ki..:1 \\ i":'·ks1.y n ii I nu~, lH.:l1.i;1kl\, \\' spókc: 

Z tL'g\) l ) tulu lhi~tgnąkmti;l;11n) ,, rllku uhi1-.·!.!h m dl'\1...· hlld ,, ,,·, ·::;llh:L1~ci : 

-~ .. ~.fe.I.~ 



rv. 
I. P0~iat!:im <lkcj;: w S~()fk;1ch h:a11d ;1) \\ ych z udzi~1km gminnych o:;ób prJ\,:nych lub 

pri;!d:;;i~bil1:·c;) ,,·. \\ k t <·ą~ eh u...:z;;::-;tn1cz-1_ l:t~i~ osoh;- -- ;1 ~ ll Lży r0d:1ć iiczih.~ 1 ~r;1i1-...:nt:1 ;1k...:_ji 

2. Posiadam akCJC" rnn) eh społk::lch handlowycJ1 - na~~~dac liczbę I emitenta akcji 

. . az,c,P_ ~/7o/ .. 
Z tego 1vrulu osiągnąłem( ęlam) dochód w wysokości : 

V. 

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączen iem mienia przynależnego do jego m:1jątku 
odrębnego) od Skarbu Patis twa, innej patistwowej osoby prawneJ, jednostek. s:1111orządu 
terytorialnego. ich związków lub od komunalnej osobv prawnej następujące mienie, króre podkgalo 

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia. od kogo: 

VI. 

\. l'rowadzę dziablność gospodarczą (nakży podać formę prawną i przedmiot działalności): 

osObiSc ie 
/}Uf 

wspólnie z innymi osobami ............... . ?./y~:················ 
Z tego tywlu osiagnąłem(ęłam) w roku ubieglvm przvchód i dochód w wysokości: 

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnik iem t:1kie_j 
dzi:1blności (ne1kży podać formę :,rawn;~ i przedmiot działalności): ................................ . . 

osobiście ... 
/JU.-17 



V I I . 

j<:stcm cz łonk iem rady nadzorczej (oci kiedy) : 
d,;J-fa/~ _,,,n.,« 

····· ···· ······1-• ······/--- ·-

jestem c7.1011k ie 111 komisj i rewizyjnej (od kiedy):. 

-~ 

z tego tytułu os i:ignąłem(t;!am) w roku ubiegłym dochód w ,,ysoko:;c i: . .......... ... . 

vm. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudn ienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem 

~\~~l-Ll;;;ll~C~-~'.~ł-/?-~ii.;,;q __ ··_-_--~5/.::_·_·_··ijff.~--.... 

LX. 

Składnik.i mienia ruchomego o wartości powvże_i IO OOO złotych (w przypadku pojazdów 

mechaniczn,·ch n:.lleżv podać"-markę, model i rok produkc ji): .. ..... .......... .............. . ...... ...... .... . 

__ c/f~~: ... __ IYF _[~?!'. _ {,CC -:: -~;:;c:~ -~= -

·····~·i~~J~.:: ·••>~4"c..~!?::•••~;;;;~~~· 
X . 

Zobowią7amia pien iężne o wartości powyżej I O OOO złorycl1. w tym zacia_gn ięte kredyty i pożvczki 

oraz warunki. na j:1kich zost::i ły udzidone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem. w jakiej 



Powyższe 0$\,.·iadczcnic skt:łd:1111 świadomy{a), i% na podsrJ wic- an. 233 § 1 kodeksu karnego za pod:mic 
nil.!prawd;i lub Z:!tajc11i.: pra\vdy g rozi ... ~ara pozbawienia wo l ności. 
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