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l. Osoba gkladaiqca oswiedczenio obowiqzana iest do zgodn€go z p.awdl, starannogo i
zupelnogo wypelnionia katdoj z rubryl.

2. Jeroli po6zczog6lne rubryki nie znardujl w konkrotnym prryp€dku zasto6owania, naleiy
wpka6 ,,nie dotvev".

3. Osoba 3kf.dajqca o6ryirdczonie obwiqzrn. jest ok.e5li6 prrynal6tno6d po62czeg6lnych
skhdnik6w rnajetkowych, dochod6w i zobowiqzai do maiqtku odrebnego i maiatku obiqtogo
maeeri3kq wap6lnoSciq hajdkowq.

,{. Oswiadczenie maiqtkowo dotyczy maiqtku w k.a.iu i za granicq.

5. O6wiadczenie majqtkowe obejmuje J6wniei wierrytolno6ci pieniQrne.

6. W c2e6ci A o5wiadczenia zawarto sq into.macje jawno, w cze6ci B z* iiformacje nhiawne
dotyczqce ad.sau zamigszkania gktadaiacego o6wiadczenio oraz miojaca polo2enia
nio.uchomo6ci.

cz$C A

Ja. ni2el podplsany(a) ... B'lki/z^'' , )^// /a/q
(iniona i naanisko ora na risko rodo,,€)

',*.^rt l..... l6.l Q6. /2t3
't / 6,"r't'7/v

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoscr gospodarczej pzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.U Nr 106, poz. 679 z 1998 r. Nr
113, poz. 715 i Nr '162, poz.'1126, z 1999 r Nr49, poz.483,22000r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr
113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) ora2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozadzie gminnym (Dz. U. z
2001 t. Nt 142, p62. 1591 otaz z 2oo2 t Nr23,p62.220Nr62,pdz.558,Nr113,p62.984,Nr153,poz.
1271 i Nt 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h teJ ustiawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce wEllgL

/ maHenskie!&so6lnosci majqtkowej lub stanowiqce m6i majqtek odrQbny:

Zasoby pieniezne: 
li D . )

- Srodki plenle2ne zgromadzone w walucie polskiel: ....... .....1. -1 U L' L'

- paprery wanosciowe:



tytr,ll P.at{my:

ztegotytltuosiqgnqlem(Qlam)wrokuubieglymptzych6didoch6dwwysoxobt.3.1./fi
4. Inne nieruchomosci:

powiezchnia:................ ... ...................... n /.C.

tytur prawny:............... nG &Aal /

- //n'
6/i/'rl

.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlovi/ych -nalely podad liczbQ i emitenta udzial6w:

p/1 .1ofu,7

udzialytestanowiqpakietwiekszynill0%udzial6wwsp6lce:...................tur c/P4/rztt-
z tego Mulu osiagnqlem(elam) w roku ubEglym do"noo * *y(o'oai,,. ..

/7/ c a/Oy'//1//vr
tv.

:kcj: 

te stano'v q eak'e: -:::.' 
:" l:.:::l : ).9F' rro..z/r, t

z tego tytdu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci........

Nabylem(am) {nabyl moj matsonek, 2 wy}aczeniem mienia pzynale2nego do jego maiqfiu od.Qbnego) od
Skabu Padstwa. innej paistwowejosoby prawnej, jednostek samozedu terytodalnego, ich zwiqzk6vr lub
od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze ptzelargu - nale2y
podad opis mienia i date nabvcia. od koao:

. 4/€ <y'a11r77
V
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1. Prowadze dzialalnosC gospodarczq'z (nalezy podaC formQ prawnQ i paedmiot dzia+alnosci): ... ... ... ....

. n./. ./c4.1<1!
- osobdcre .. .. ... ......... .. .............. .....1.l.l ( .. ...(/.q.4l fr ut/r'
- wsp6lnie z innyrniosobami z/als c,,y

z tego tytulu osiagnqlem(elam) w roku ubieglym qoch6d w wysokoscai...

17( trUo,/
v .

l.Wsp6lkach handfowych (nazwa, siedziba sp61kit1........r....2..........

11( (/e4y'</
- Fstem czlonkiem zarzadu (od kjedy): ..................

- jestem czlonkjem rady na&o..zej {od kiedy):... . l?.la:... .(Qf/aq.

z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscii . .nt< abl/tt/

2. W sp6ldzielniach:
nr e r/ey'1rz /

z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch
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* 

1::o:"::l 
o:*|*adyath tuta+1tnotc s\ff*czfuL 

/.: t : l,,l"-vv
-;""t",n".ronii".r"oi"i;ii";y; .........r-l)Z r/,atfony ... . . . .. ..v/

Z tego tytulu osiegnelem(e+am) w .oku ubieglym dcK,h6d wysp,kosc'i: - . . . . .&(/itl

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wa.iosci powy2ej 10.000 zlotyqh (w przypadk'r pojazd6w

mechanicznych nale2y pod?d ma.ke, model i rok produkcji):

7-e)p-7/2 Pt(t/lSlJ loeE.

t/
a7E dafl/21t7....... .... v..7.

x.

Zobowiq.ania pienietne o wadosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni9ts kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiezku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokoSci):



czEgc B

Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie ad. 233 S 1 Kodeksu Kamego

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy gro2i kara pozbawienia wolnosci.

.//-q /ep11e 215,1r, 2/.14
(miejsco,,vogd, data) ( podpis )

iNie dotyczy d2idalnosci wllw6rczej wrclniclwie w zs.lccsic prcdukcii rcSlinnej iz*ie?.9cej. w lomie irakesie gospodafstsa

'Nie dotlczy dd nadzorczych sp6ldzielni micszkanio*1ch.


