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oswlADczENtEMAJATKOWE

oraz osoby wydaiqcei decyzie admtotstlac

ne w lmteoru
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urn aga:
1. Osoba skladaiqcao5!,,,iadczenie
obowiezana iest do zgodnego z prawde, starannegoi zuFelnego wypelnie
nia kaidel z rubryk.
2. Jeieli pos.czegdlnerubryki nie znaidu,a w konkretnym przypadku zastosowania,naleiy wpisad -nie dotvcvt".
3. Osoba sldadaiecao6wiadczenieobowiqzana iest okreitid przynalEinosd poszczegdlnychsHadnik6w maiqtkowych, dochodriw i zobowiqzai do maiqtku odrgbnego i mai4tku obietego mateisk4 wsp6lno6ciq maiqtkowq.
4. O3wiadczanie maiqtkowe dotpza maiqtku w lcaiu i za granic4.
5. OSwiadcz.nie maffiowc

obeimuie r6wni€2 wi€rzyfslno6ci

pieniqine.

6. W czg5ci A ciwiadczEnia zawart€ s4 informacia iawne, w cz?gci B zai inform.cie nieiawn€ dotycz4c€ adre
su zamiesatania sldadaiqcego o.+tyiadczenie oraz mieisca podoicnia nierr.rdtomo&i,
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Ja, ni2sipodpisany{a},
{lmiono i nsaivido o|-.r naz\f,ilkD rcdowr}
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uro&ony(a)

(,t

{ft iailca zrrtidniania,

po zapoznaniusiq z prz€pisami
prowadz€niadzialalno-icigo
ustawyz dnia 21 si€rpnia 19€7r. o ograniczeniu
spodatczejprz€zosobvp€tniqpo
r. Nr 113,poz 715 i Nr 162,
funkc.i€publiczne(Dz. U. Nr 106,poz-f/9, z 19!18
po2.1126,
z 19gtr, Nr 49,poz 183,z 2000r. Nr 26, poz 306 orazz 2002r. Nr'113,po.98.4i Nr 214 poz 180€i)oraz
'lg€0
ustawy z dnia I rnarca
r. o samorz4dziegminnym {t}a U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591oraz z 2(xl2 r. Nr 23,
poz. 220,Nr 62,poz 56E,Nr 113,poz 9E4,Nr 153, crcz.1n1 i Nr 214 poz 18OG),
zgodni€z arL 24h rai ustawy
o€wiadczam,is posiadamvtrchodz4ce
w sHad maliefisb€i wsp6lneici maiqtkow€ilub sEnowi4ce mdi maiqtek
odrgbnr^
t.
Zasoby pienigine
- 5rodh pianiginezgromadzone
w waluciepolski€i:

- Srodkipianilinezgromadzone
w waluci€obc€;:---------.r41d..*-...-X.?"["&*/..r4a"
I

u13
w roku ubiegtym
Z tego tytulu osiEgnEtem(etam)
4. lnne nieruchomosci:

powierzchnia:

tAA^A.
...-^r,l*.i-......f9-frrc-

tytut PrawnY:

.
Posiadam udzialy w sp6lkachhandlowych- naleiy poda6 liczbe i emitenta udzialow:

udziatyte stanowiqpakietwig@ nii 10%udzialoww sp6lce:
w rokuubiegtymdochiid w wysokosci:
Z tego tytulu osi4gn4lem(?tam)

tv.
- nalei podadlicebgi emitentaakc.ii:
Posiadamakci€w sp6lkachhandlowych

akcie te stanowiq pakietwig@

nii 10%akcii w sp6fce:

w rokuubieglymdoch6dw
Z tego q^ulu osiqgnElem(gtam)

v.
Nabytem{am)(nabyim6j mationekz wylqczeniemmienia prrynaleif€go do jego maiqtkuodrgbn€go)od Skarbu Padstwa,innei pa6stwoweiosobyprawnej,jednosteksamorzldu terytorialnego,ich aivi4zk6wlub od ko- nalei podai opis
mienie,kt6r€podlegalozbyciuw drodzeprzetargu
munalnei osoby prawneinastepuiqce
mienia i datg nabycia,od kogo:
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dzialalnoSci):
gospodarczq?
1 . Prowadzgdziatalnoic
{naleiypodacformg prawn4i przedmiot
-

osobigcie

-

wsp6lniez innymiosobami

-

osobiscie.

-

wspotnte z Innymrosooaml

.-.........:t]4.{.......

-Mtrl*3
Z tegotytutuosiagn4lem{elam)
w rokuubieglymdochddw vvysokosci:...........44,i.9.....
vl|.
1. W sp6fkachhandlowych(naalva,siedzibaspoiki):
-

jestem czJonkiem
zarzadu{od kiedy}:

- jastemczionkiem
(od kiedy):............................1114
1........]!!..f..W....
radynadzorczej
-

jestemczlonkiem
........+ilI-T,t/l--...........
komisjirewizyjnei(od kiedy):..........................44'!.1

Z tego tl^ulu osiqgn4lem{qfam)
w roku ubieglym doch6d w wysokodci:
2. W sp6ldzielniach:

......!k.
a-.......1.
!a.l:.*.............................
- iestemczlonkiem
(odkiedy):
zanadu

- iesem cztonkiem
radynadzorczejg
{od kiedy):

- i€stemczlonkiem
(odkiedy):
komisji
rewizyjnej

..................M9-..*-ir-Ut.el*---

..AttA.tL.......l.kL.UA".

.-..A1'i-t-......4.4..t9!'!:.

Z tego t\dulu osiqgn4tem(glam)
w roku ubiegtym doch6d w wysoko€ci:

' *l::::::::::::::::t:::*::::::::1;,
1uLur*
-

jestemcztonkiem
zazadu(odkiedy):
........................N.L......y.):u*,

-

jestemczlonkiem
radynadzorczej
{odkiedy):............KL.e.......tt113*:

-

jeste m czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): ..........lAt.L -...1.U./..h/,.-

Z tego !^ulu osiEgnAlem(
w rokuubiestym
eram)
doch6d
w wysok
.*,t

.....,fu..e,.........,,1"!j.*g...........

vl||.
Inne dochody osi4ganez Mutu zatrudnienialub innej dzialalnoscizarobkowe'lub zajqi, z podaniem
kwot

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyiei 10 0oo zlotych (w przypadku pojazdowmechanicznych
naleiy
podai marke, model i rok produkcji):
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zobowi4zaniapienieineo warto6ci.powyiei
10crcozfotych,w tym zaciqgni€tekr€dw i poiyczkiorazwarunki,
na jakich zostalyudzielone(wobeckogo,w zwi4zkuz jakimzdarzeniem,w ;itiei wyiotoicit: ..............__*__.
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dnia 08 marca 1990r'
Zgodnie. ?! 24i ust' 1 ustawyz
Nr 142' poz' 1591
zo.otr'
i
gmrn;;m
ioi'u'
o samorzqdzre
majAtkowym
zawartew oswiadczeniu
z po2n.zm.) informacje
o adresiezamieszkania
sA jawne,z wV{cleil'n into'tacji o miejscu polozenia
sktadajqcegooswiadczenie oraz
nieruchomoSci.

PowyiszeoSwiadczenie
skladam6wiadomy(a),ii na podstawieart.233 g 1 Kodeksukarnegoza podanie nieprawdy lub zataienie
prawdygrozikara pozbawieniawolnosci.

Qrt'7,

1 Niewla6ciweskreslic.
2 Nie dotyczydzialatnogci
j, w formie i zakresiegospodarwytw6rczejw rolnictwie w zakresieprodukcji 106linneji zwierzgce
stwa rodzinneqo.
3 Nie dotycry rai nadzorczych
sp6ldzielnimaeszkaniowych

