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majątko$ej lub stano\\iące mól maląlck odrQbD\':
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I. Zasoby pieniężne:
- ś'odki pieniężne zgromadzone w Walucie po]skiei: NIE DoTYCZY

środki pienięzne zglomadzone w wa1ucie obce1] NlE DOTYCZY
papiery wartościowe: NIE DoTYCZY

II. 
' " '' na kwoĘ:

1. Dom o powierzchni] 150 m2, o wartości:l50 000 zł t}tuł prawny: Kw 29519/współwhsność
2. Mieszkanie o powierzchni: - m2, o wa]tości: _ t}łuł plawny: _

3' Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: ogólnorolne. powierzchnia: 3J3 ha
o wartości: .l0 000 zł rodzaj zabudowy: dom mieszkalny/dre\łTiany
r}1Ll pla\ł,i1y T<w NR 255qJ wla{nołC
Z tego i]łułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległym przychód w wysokości 30 000 zł

dochód 23 000 zt
,ł' Inne nieruchomości: powierzchnia: działka o powierzchni 26 a

o waltości] 50 000 zl
rwul prau'ny K\Ą 2g5lq/\rspóh^ lasność

III.
Posiadam udziĄ w spółkach handlo*"',ch _ rrależy podać liczbę j emitenta udziałów]
NIE DOTYCZY
rrdziały te stanowią pakie! większ!' nŹ 107o udziałów w spółce: NIE DoTYCZY
Z tego t}tułu osi€nąłem(ęłam) w rol:u ubiegĘm dochód w wysokości] NIE DoTYCZY'

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych _ nalezy podać 1iczbę i emiienta akcii: NIE DoTYCZY
akcje te Stanowiąpakiet wlększy niż i 0olo akcii \ł' spółce: NIE DoTYCZY
Z tego Ę.tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieełym dochód w \łysokości: NIE DoTYCZY'

Nabyłem(am) (nab}'ł nój małzonek, z wyłączenien'r mienia przynależnego do.lego ma.]ątku

odrębnego) od Skarbu Państwa' innej państwowel osoby prawnej, jednostek samorządu
teł,torialnego, jch związków lub od komunalne1 osoby prawnej następu]ące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze plzeta'gu - nalezy podać opiŚ mienia i datę nabycia, od kogo:
NTF, DOTY'7Y



vI.
, 1 Prowadzę dzlałalnosc gospodarcząf,'?l (na]ery podać formę pm\rną i p.Zcdmiot d7iałalności)] .'..'.....'.''
/ rrDorY(z\...

osobiście NIE DoTYCZY
- wspólnie z innymi osobami NTE DoTYCZY
Z tego tlułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegł1łrr przychód i dochód w wysokości:
NIE DOTYCZY
2 ZafŻądzam działalnością gospodarczą iub J estem p rŻedstawicielem, pełnomocn ik iem uk iej
działalności (lralcn podać formę pra\rllą i pżcdmiot działaLbśĆi)

osobiście NIE DoTYCZY

Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

vll.
1. W spółkach handlowych (naava. sied-ziba spółki): NIE DOTYCZY.

wspólnie z innymi osobańj N1E DOTYCZY

jestem członkiem zarządu (od kicd\r: NIE DOTYCZY
J estem członkiem rady nadz orczeJ (od kied}') : NIE DoTYCZY
jestem członkiem komisJi rewlzyjnej (od kied\) NlE DoTYCZY

u ubiegĘm doctród w wysokości: NIE DoTYCZY

jeste członkiem zerządu (od kiedr- ): NlE DoTYCZY.

Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w rok
2 W spółdziehiach: NIE DOTYCZY

jestem członklem zarządu (odkied'v): NIE DoTYCZY
Jestem członkiem rady nadzorcu ej (od kjedv): NIE DoTYCZY'
jestenr członkiem komis1i lewizyjnej (od kied'v)] NlE DoTYCZY

-. Z tego t}tułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DoTYCZY

jestem członkiem rady naclzorczejt]] 1od kicd'): NlE DoTYCZY'
jestem członkiem komisji rewizyinei (od kiedv): NIE DoTYCZY

Z tego t}tułu oSiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DoTYCZY
3 W firndacJach prowadzących działalność gospodarcŻą: NTE DoTYCZY

Vl l [. lnne dochody osiągme z t]łułu zatludnienia lub inne1 działalności zarobkorł'ej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kźdego t1tułu LMOW.Ą o PR ĄCĘ PRZYCHOD 79 074'48 Zł
DOr HOD 77 40<,'o zl

t,
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Ix Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 1o ooo Żłotych ($'prrypadku pojazdóB.

mechanicznlcb na1e4' poda. markę_ model i rok produłcji): NTE DoTYCZY.

X. Zoborr'iązania pieniężle o wartości po\łyżej 10 000 złotych_ w t}.rn zaciągnięte kred1ty I

poz}'c^l oraz \\rflnki. na ]akich zostah udżelone ($ ob€c kogo. i\: zrria-z. lu z;alirm zdarzenien iv jakicl
]\a soko:cl | 20 222J) zl POZ\'CZKA \msZKĄNTowA / wsŃLy Fmdusz MiesŻkaniow},
Praco\\nrko!! O:*ran Crmrnl I lan \{amrai

RADZIN PODLASKI, 22.04.201 6 r
(miejsm\rość. da1a)

{11Nic\ aścn\ c skrcślić

jil'a)ą 
'. ' 'L.Ji.'i.i th a!rka

(podpis)

12] Nie dot'vcŻ!' d7iałalnosi w}r\łórcŻej il rolnictw'e $ zal(re$e produlcji roślinnej i zwie]zę.cj. w fomic i ŻŹltrcsie
goĘodErst\ł a rodzimego
J3] Nie dotycĄ' rad nad7orc4ch spółdzie]ni miesukaniowlch

-\--'


