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U.,ł,aga:
1.()soba skłaclająca ośri,iaclczcnie obotr,iaziilla,lest do zglodnc5to z prarvcii1, stlfill1llego i zrLJlelrlel.tl tr,_r,l;cltrteLlilr

klrzcie i z i-LLbry,,i<.

j.Osoba skłaclająca oślviariczeiltc oborviązatla jest okreśiic pt,z_vrtaieztiilsc 1;oszczcgclirl_r,c1l sit]lLtlnikrirv

nlilątliow.vclr, doclrodó,ov i zobolviązari cio li.Ąiitkur oćlrębnego irrllrjillku ilLl_jętcgo tllaIzcrisk11 it,slltlltro.;lili

tua.jątkotł,a.
,]l. (Jśtt,iedczcnic rrra jątkolve clotl,czy rnająt}ru rł, liraju i za grallicą,

-i,Ośrviaclczctlic r"t,iajiltkorve obejlrruje rórvlliez rł,ierz},teltrości pieriięzne.

zllilieszlillrlilr sklailit.iliccgo oŚrviaclczcllic tlt,az l,ricjsca ptlltlżcriia 1liel,L|c]liot1-1,Jsci.

C]ZEŚC Af
.Ili. rriZcj 1loclpisltri1,(a).

(imiona i tlazwisko ol,az nazrvisko 1,odowe)

i ]l]i !-iscę za lludn ieui J, stirnow isko } ub lir nkc.jlL)

ptl zalltlznanili się z przcilisami ustaw,v z clnta 27 sicrpnia 1997r. o tlll1,1_ttliezelllLt 1,1,..,,,i ltcizcttia

cizialalr,iości gospodarczejprz,vz osob,vpelrtiącc funkcje publiczlle (Dz. L-l. z 200ór. NL j,ló, 1st1,1, L5E,i,lc
zirl.) o1,1-tz Llsttt\\,\: z c]lrill 8 tnarca l990r" o satrrorząclzic glrrirurlłrr (I)z. l;. z "].01ór. 1.,oz. 4tt(l z,c 1,1lt.')

"----t+ł+EH<ołv statrorł,iąocj rrlójnla.jlttekodrcbriy,,:

!..

û
[,

- śrot1l<i 1licrlicz_tle zgL,otrlacizotle lv rt,alucic obccj:

I. Ztsob1, picrriężnc
- śrociiii pictliez,nc zgrotlaclzottc rt, ivalLtcic polsl<icj;



- 1)apiery wartościowe :

3.CospodirI,stwo rolIlc ł n

.oclzaj gospcldarst *u, .,....Mf,. , ddhl§.§Ą

",
t?-por,r,ierzchtlia: ..........

rodzal zabudowy: .,,..,.,,..:.

'/, te1lo t),tułu osiilglląlcnr(ęlan) rr, Ioku ubicgłvrrr przycJroci i dochclcl lv rvysol<oścl: _...

ą&!l/*"
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L CętuńŚC d/bb(l\Ł
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tluł prawny:



IiI"
I)osiadalrr uclziały w społkacil hancl1olvlzclr * nalezy poclaó liczbę i ernitelrta uc]ziałórv: ftŃ

ł, iv-r
Liclział1, te staltclrł,il} paliict lviększv lliż 1aoń l.rclzialcirv rv spolee. " !.lttL

Z tego tytułu ilsiąglrąłerri(ęłatlr) lv roki,r ubiegłrvm clochócl r,v ,,r,ysokości:

IV.

akoje te starrorvią pakiet większy niz 10ań akcji w spółce: tWL

Z tcgcl tvtrrlu osiagnlllerrr(ęłam) rv roliu rrbicglyril docliód w,wl,sokości:

\/.

ilci Si<ltrllrL l'alisttvlt" innc1 plt,lsirvcllł,ei os()by 1tratr,tlej,,iccitrctstck slttltot,z.}clu lel,,v-toria,lncgo. icil,
zlvialzk(lrł,, koi-nunalnej osoLly, plalvtle j lub zr,viązku nretropolilalncgcl 1li,stcpLljŁ}cc tlricttic. którc
pocllcgało zbyciu u, clroclze przctal"gll - nalezy ploelać opis rniellia i ciatę llab},cla. 96} ]ępgo:

4Ą,lr, d0|il rnru\ I;1

Posiaćlarn akcje w spółkach łlandlowych - nalezy podać iiczbę i ernitenta .r,.;i,lhł.L..,

\/I.

1.Prorvadzę działalność gospodarczą2 (nale,zy podać fonnę prawną i przedniot działalności):.,"...".""","

n t d&ąuą /-osobiścię t { /
- r,i,spli]p|. z inllył-tli tlsilbrrrni

'1, tego tylułLr osiągrrąłeni(ęłarn) lv roku ubiegłynr przychód i clocłrod lv r,vysoiiości: .""..,^...".



2. Zarządzam działalnością gospodarczą iub jestem przedstawicielem, peirrorpoqlikiern takicj

clziałalrlości (lralezy podać formę prawną i przedmiot działalnoś 
"i1, 

...',a&. ddk"bJł.,.\,) t I\-td
J--- wspólnie z irrrryrrri osobami .:"/ .,...,.....

U'\_/ L-1
Ztego t1{ułr: osiągtlillcrrl(ełanr) r.ł, roku ubieglyn. dochod 11,1r,ysokości:

VTI.

- _je slcll-i człorll<ictll

- .jesletrr czlolrl<ictl

- .jcstętlr czlrlni<ictlr

racly lraclzclrczej (od kiccly):

]<tlrllis.j1 rcrvizl,jrlc,j (od kic<ly) .,..........,,."

Z tcglo tl,titlu ilsjąglląlctll(ęliull)lv rol<u ubietłyrll dochód lv r,ł,ysokości; .,.".,,"",..

2, w spółdzielniach: [K/r/- d&łIfutĄ.
ia<.1-anl ^-}^-l.;^,- -,..-,^,1,,/^,1 1.i^;.,\" 

t 
I- jestem członkietn zarz,ąęlu (od kiedy):

-.icslcitl czji,rl]ilcill rrlc]v l-tttclzorczcj ] (oti l<iedy):

- 
.j cstclll cz l ł. t i i< i ctll 1< tlill i s,j i 1,ilil,i 7,,lij Ilc.j (otl ki ecly) :

Z lcgo t1.,ttlłLt o-siagtrąłclr-i(ęłarrr) r,ł. roku ubie głyrrr dochód r,v rvysol<ości : . "., " ". "...,..., ". "..

_] " \\/ il rlciac.j trclr 1li,olva<lzacvc]t rlzitr l'a1 llośc gospclclarczit:

- .jcstcrl czJrln]<iclri z,ttt,l,t1<1tt (o<i l<iccly):

, _jestctrl czlrltlkicll-i racl,v lrac1zorczej (od kicdy):

- jcstclll człrlnl<ietn konris.ji rervizyjrrej (od kicdy): .".,....""...,::

Z tcgo t}1ll}lr iisiagtrałct-lr(ęłaln): ,uv ro]<tl ubiegłynr dochćłd lr, .ul,,ysokości:
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tX.

S]<ladniki t-nicllia ruciromogcl o lr,artości pcllł,yże 1 10 000 złotych (w przy,,1llrlkLr plojazclou,

iczttt,clt t-ialezy podać tnlirkę. modcl i rok proclukcji):

\.

Ztlbou'iązailia picrriężllL, o \vill1ości pclivyzej 10 000 złotyclr, -li,, tlłrr zacii.iglliętc kt,ctlr,Lr i 1lilz,vczlii i;r,lLz

rł,arunki. rll _jal<iclr zr:stalv udziclone (r.vobec kogo, rv zrviązku z ;akirrr rł,vclćLrzct,ltctn. rv .ial<ic_]

\qę^łąęfu,( flc},LL|



Pori,vzszc ośrl,iadczellie sl<ładar-tr ślr,iadotlrr(a). iz tla pocistarł,ie art.233 ..r l I(ocleltsu karrLego za
poclatlie ltiellt,au,cil, lub zatajerric prarvcly grozi kara pozbarr.,ict-lia ri,o1rrości.

e,1,0b,ł,OtK G,,rłrr,/uL"I"""""" (il;h;"""""'

' \icrvlaśc irr,c sl<l,c'.( l j ć,
'\ic iicltvczr dzla]aliloścr ii,vrrvijrcze.i rv roltlictrł,ie r,", zaktcsic prodrrkcji roś]irlrlej i zr,vierzęcc.1 rv 1blnric i zal<resie
gOsI)O(1af :ii\\,ii i,rlclzl tl I tcqi-l.
r Nic cloiycz1, racl I ladzorczyclr spó ldzielni tlricszkalriou,ycli.


