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Ur,vaga:
1.0soba składająca ośr,viaclczenie obor,viązana jest clo zgodrrego z prawclą, starannego i zupełtrego wypełnienia

kazdej z rubryk.

2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znaldują lv konkretnyrn przypadku zastosowania, nalezy wpisać ,,nie dctyczy".
3.0soba składająca ośrviadczenie obo,,vizlzana jest okreslić przynalezność poszczególnyclr składników

rnąątkowycl', dochodów i zobowiązali clo rnająthl odrębrrego i rnajątku objętego nlalzeriską wspoinością
nlajątkową.

4.Ośrviadczenie rnzrjątkor,ve dotyczy rnajalku r,v kraju i za granicą.

5. Ośiviadczenie lr-rajątkowe obejrnuje równiez r,vierzy,teiności pienięzne"

6.W części A oślł,iadczenia zawtirŁe są infotrnitcje jal,r,ne, w części B zaś inforlrracje niejawne dotyczące adresu
zatrricszkania składąącego ośrviadczęnie oraz rr.iejsca 1lolozetlia nieruclrotności,

CZĘŚC A

Ja,niżejpodpisany(a), )§..o,".m*.it.Lp,. ....h.ih,[:*,I$;!fl};;;$*,i*rr* ))wrr- 
*..t.ołt^:r.tło-

po zapoznaniu się z przepisarni ustarvy z, dnta 2I sierprria 1997r, o ograniczeniu pl"owadzęnta
clziałalrrościgospoclarczejptzezosobypełr.iącefunkcjepr,rbliczlre (Dz.|J.z2006r.Nr216,poz.l584,zę
zm) ora.z ustawy z tlnia 8 marca 1990r,. o sanrorządzie grninnyrn (Dz. U, zżOIór,poz.446, ze zm.')

zgodrrie z art, 21ll" tej r:stawy ośłviadczam" ze posiaclarrr lvehod*ąee-w-skM#tqpłrspohrości
m*iąłkełvrył*-stan<rcńqeqr mój rnaj ątek odrębny:

I. Zasoby pierriężnc
-śror]kipienięzne zgrontadzotrervrvaluciepolskiej: ....,..Łl,l, L --ł(:!Ę.'1,1-.rl)J

środki pierrięzrle zgromadzotle lv tvalucie obcej:
t



u, ,,,nlc LlLlłi
- papiery warlościowe:

tttŁ &obrdr*f

1. Dom o powierzchni: LLuŁ..,UL,O1,i4i,1-4rn2 o wartości: ....,]. tytuł prawnr, ",....l....
{{

3, Gospociarstrvo roltre:

o warlości: ." ..ł,l"Ć [, d,.nĘ tł,r1

tytuł prawrr y, ..,.,.Ą.,\l,.Ł .OL Otq tłf

§,

2, Mieszkanie o powierzclrrri: h } , .." m2,o wańości; .....:,.,..,...." tltuł prawny, .5F.di.\dVU,*.
l"u,n .: LłItpuL,c r >.LiiŁ

rodząro,,o:oo.,,li, : ,1y 
|;; :"!* 

ł;l tl-u1
powierzcirrria: ...,ŁĄ,.f(- pLO.b.t4 LŁub,

o rvartości: o'\ 
; :, P*tlht

4. Irrne nieruchonlości:

powierzclrnia:,.,...\fut Ł..... n!,n.[q""\



ilI"
Posiadarn udzialyw spółkach irancllowych*należypoclać liczbęi emitenta udziałow:.łrirt."."&.e.tuŁok

uclziały te stanowią pakiet większy niż l}%udziałów w spółce., ...LtiU d,łtVUt*n

Z tego tytułu osiągrrąłern(ęłarrr) w roku rrbiegłyrrr doclrócl w wysokości; t/uj,.I-...,..OLt.b.q,t Wy,

IV"

Posiaclarn akcje w spółkaclr lrandlowych - należypodać liczbę i emitenta akcji: ",.ł{ltLŁ Pl.Vr_LT 
'Ę

l

Z tegotytułu osiągrrąłem(ęłanr) w roku ubiegłyrn cloclroci w wysokoś"i, .iłĄ,.t*, . Uln.Ę..tY

V"

Nabyłern(am) (nabył lnój małzonek, z 1ł,yłączenietrr tlrienia przyna|eżnego do jego majatku oclrębnego)
oc1 Skarbtr l)at''istlvit, ilrnej państwowej osoby prawtrej, jednostek samorządu telforialnego, ich
związko:,v, koirrunalnej osoby prar.vnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, ktort:
poillegało zbycitt rł, drodze przetargu .- nalezy poclać opis trrieiria i datę nabycia, od kogo:

ltiŁ d, O L\ł L
tl

1,Prctrvaclzę działalność gospoclarczą 2 (nalezy podać fornrę prawllą i przedrniot działalności.;:..tr.ł,.ł"..łLr,,L:ii iry

Z tegoty,tułu osiągnąłern(ęłanr) rv roku ubiegłyrn przychód i docliód w ,,vysokości: .,tL.L"l...śł,.t,i; iyt.r,i1

\\,H

VI.

akcje te stanowią pakiet większy niż 1}%akcji w spółce: ,..!,.UU.t,...."..0tO"łł*.ity.

- rvspolrrie z irrrryrri osobarli



2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

clziałalllości (rralezy poclać formę prawną i przeclmiot działalrrości): .".{.ŁL.Ł." ń*.

Z tego t1,.tr_rłu osiągnąłern(ęłanr) r,v roku rrbiegłym dochód w lvysol<ości: tłŁ..Q_...,.{.1L",?

WI"

1.W spółkaclr lraridlow ych (nazwa" siedziba,s|i'O'',^i 
,Y,U 

_ OL'ł Ęt rUV

- jestern członkietrr kornisji rewiz_vjnej (oc1 kiedy) , ..ł,li,t-.,. *L"'ł

Z tegoilułu osiągrrąłem(ęłarrr) w roku ubiegłyrrl clocirócl w wysokoścl: Li,LŁ fuĘ ĘV

VIII"

ltltre dochodv osiagarre z ty,tułr-r zatrLldrlierria lub

klvot uzyskilvarryclr z każdego tlttrłu :

działalności zarobkorvej 1ub zajęc, z podaniem

l

innej

",l,§ll$c",cirp.,plYŁ.,1LuŁ..,....y.d-..b.iy.r,.ir.[.t*. ...,Vnr,.L,.Kł.cL/uLL_Ł..eLt: at...".,,""..,,.,,...

m., bre,dllu,. 3nułoi1 9_potti*orttr * N[§r Ł, , ] }tr blt ł $ 0 ęf

- jesterrr człorrkiern rady nadzorczej (ocl kiedy1: ,[ut I l

- jestern czlonkiern lcorrrisJi rer,vizyjntj (tld 1tictly): ^.,L,'-ł,.Ł"",".

Z, tego tlułu osiągnąłern(ęłan) w roku ubiegłyrn clochod rv wysokości: )l.,ł"

- jestenr członkiern zarztl.tltł (ocl kiecly): . L,UU..[....

- jestern czlonl<ienr l,ad1, rradzorcze.i (od kicdy): .",.,ł"r,.U.Ł.

- jesten' człon]<iem kornisji relvizyjrrcj (od kiecly,): ....Lt.t_.Ł...,.

z tego ty,tułu osiąglrąłem(ęłam); lv rclku ubiegłym dochód w r,vysokości:

2, w spółdzieliriaclr: i.lŁ.t- aL.ULąLr,W. ....

- jestern członkięm zarządtt(oc1 kiedy): .łŁLŁ,. ..dLC!q UĘ
- jestenr członkiern lady nadzo rcr"33 (ocl kiedy): Łuu.L.., .róL*.t,tr.ittł ...... .



*tilLŁOtt,b k h.łni,,tl lł, g1.. YĄ"om*.y. ..jŁłX,"yiOrŁq"l,,x.u-L Lvr--

iw]olurrn.r/ir §lltphcl,d,"łł"du ;- lfi ŁO D"ó ,, :

tttrLŁp"},Ł. Ł ?ŁL§yyrf tu {,Ą"[,t;l ,lu-rłnłn.y*t. .. ,

npo"tŁ ut"'hłufl , kb b h {,] ł, :,i,,,

IX.

Si<ładniki mienia ruchomego o rvartości powyzej 10 000 złotyclr (ru przypadku pojazdorv

trreciratriczlryclr nalezy podać narkę, rnodel i rok produkcji):

}
ltLryua,*tń,t. MŁĘ,n*uu, ll 1 

UPOłI: ,...",
,

X"

Zobowiązaniapienięzne o wańości porvyzej i0 000 złotych, w tFn zaciagnietekredyy tpożyczktoraz
r,vttt,unki, rra jakicłi zostały uc]zięlone (l,r,obec kogo, w zwtązku z jakirir .uvydarzeniem1 trv jakiej
wysokości):

Nrt , *LC!u.t
{,uY



Powyższe oświadczenię składarn świadomy(a), iż na podstawię art. 233 § 1 l(odeksu karnego za
podarrie rrieprawdy 1ub zatajenie prar,vdy grozikaru pozbawienia wolności.

\lr,q"m,lą koĄ,

l Nier,viascirvę skleślić.
2 Nie dotyczy dziaIalności r.vytwórczej rv rolnictrvie r.r,zal<r,esie prodLrl<cjr roślirrrlej i zi.vierzęcej rv formie i zakresie
gospodarstwa rodzirrnego.
3 Nie dotycz;, rad nadzorczych spółdzielrri nrieszkaniow},cir.

}lqnr,l.,, ł,fi ,,.D,!t.,..Ł.O'1 8 n,
{l (Illlel§coWośc, Clatc)


