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l. Oom o Cowiezctrni:.1{
l

.......m2, o wartoici kytul prawny

2. Mieszkanie o powierzchni: .',.[.
3. Gospodarstwo rolne: rodzai gospodarstwa

o wartoici tytut prawny: ...........i..............

ierzchnia: ............:.........................._.

4

o wartofti: ...:....... Rodzaj zabudo tytul prawny: ..........,.....:.......

Z tego Mulu osiQgnQfem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokolci ..gJL.

Posiadam udzialy w spolkach handlowych - naleiy podad liczbq iemitenta ud?ial6w:

c
d

t.

udziaty te stanowiE pakiet wiqkszy nii 10% udzial6w w sp6lce: ...... dd$r^t

Z teSo tytulu osiEgnQlem(Qtam) w roku ubiegvm doch6d w wysokoici: ......11$,L... .dl14rrr4

tv.
Posiadam akcje w spdlkach handlowych - naleZy podad li iemitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wiQkszy nii 10% akcjiw spdtce

z teSo h^ulu osiQsnqlem(Qlam) w roku ubietlym doch6d w wysokolci: ..........Jtr...

Nabylem(am) (nabyl m6j malionek, z wyleczeniem mienia przynaleinego do jeSo majetku
odrebnego) od Skarbu Paistwa, innej pafstwowej osoby prawnej. jednostek samorzqdu
teaytorialneto, ach zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiQzku metropolitalnego nastepujQce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaa opis mienia idatQ nabycia, od

1. ProwadzQ dzialalno(d tospodarcze 
rlnaleiy poda6 forme prawnq i przedmiot dzialalnoici):............
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Dll.nnik l lnalv - l0 Poz. l0l0

- osobiic e...

z tego Mulu osiE8nalem(elam) w roku ubietlym przydlod i do.h6d w wysokoici

2 ZaaQdzam dzlala lno(ciq gospodarczE lubjestem pnedstawicielem, petnomocrikie m takiej dzialalnofti
(naleiy podat fo.mq prawna i przedmiot d2ialalnoJci)r .................... .. ... . .

drtft

- w5p6lnie r innymi osobami ...........J(I,[.

Z tego tytutu osiEgnqlem(elam) w roku ubie8tym dochod w wysokosci: ........fi{z

v[.
1. w sp6lkach handlowych (nazwa, siedzlba sp6tki): ..

-jestem czlonkiem zarzqdLr (od kiedy)

-jestem czlonkiem komisji rewiryjnej lod kiedy):............/fMti..

Ztego Mutu osiqgnElem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoso i .....

2. w sp6ldzielniach
CId dotpa{

-jestem crlonkiem zarzQdu (od kledy) rMA.rdilh1try

-jestem czlonki€m rady nadrorcreji (od kiedy)r ........1 &.

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)

-jestem czionkiem rady nadzorcrej (od kiedy) /)1r[-don44-:

;i\,i/,..ituilynt...-testem czlonklem komlsji rewizyjnei (od kiedy):

- lestem czlonklem komilli rewiryjnej (od kiedy): . ....

ztego h du osiQgnqlem{etam) w roku ubieglym dochdd y',wysokosci: .....1W .d*fuCUll

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalno6t Sospodarczq: t



Dr.nnil UnaN -ll Poz. l0:0

ztego Mulu osiqgnQlem(qlam) w roku ubie8lym dochrid wwysoko3cir ,......[\.1i.. drfri--l

v t.

nne dochody osrEgane z MulLl zatr!dnienia lub innej
kwot,rzys.rwanvch l kazdeEo tylulu: ........

dzialalnoi.i larobkowej tub zajqa, z podaniem

tx
Skladniki m;en,a ruchome8o o wartoiLi powyrej 10 0m rotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiy podac markq, hodelirok prod!kcii

x.
ZobowiEzania pienieine o waftosci powyzej 10 OOO zlotych, w tym 2aciegniete kredyty i poiyczki oraz
warunkj, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w rwi ku z ja kim zdarze;iem, w jakiej wysokoici): ......

u



czEJC B

Adres za mieszka nla osoby sklada.iece.i olwiadcze n ie

Informacja niejawna

(Art, 24i. ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(tj. Dz.U z 20t7 r. poz. 187 5))

Powy&e olwiadcrenie skhdam $riadomy(a), i2 na podstawie art.223 5 1 (odeksu karne8o za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdyErozi kara pozbawienia wolnoaci.

(miejscowo56, data) (podpis)

[1! Nlewlaaclwe skretliC

I2l Nie dotyczy dziahlnos.j wytw6rsel w rolnictwie w zekresle produkqi roliinnej irwierzecej, w formie

I rakresie gospoda6twa rodzlnneSo.

[3] Nie doty.zy rad nad:onzych lp6ldrlelnl mieszkanlowych.
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