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Uivaga:

1. osoba sk'adająca oświadczetrie obowiązana jest do zgodnego z prawdą' starąunego
i zupclnego wypełnienia ka]źdej z rubryL

2. Jeżeli poszczcgól]le rubryki trie znajalują w konkretn}.m p.ĄpadLu zastosowatria' naleł
wpisać "trie dotYcł'''.

3. osoba składająca oświadczeniĆ obolYiązana jest okr.eślić przynależtrość poszcz€gólnych
składników majątkov1.ch, dochodów i zobowizań do majątku odrębnego i majątku
objętego małzeńsĘ wspóInością majątkową.

,l' ośvriadczenic o stąni€ majątkoirlm dotyczy majątku w kr.aju i zs granicą.

5. Oświadczeaie o stanie majątkov}m obejmuje równieź wierz'vtelności pieniężle.

6. w części A oświadczenia zawańe są informacje jawne' w części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkadia składającego ośłiadcz€nie oraz miejsca połóżenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

I.



II.

j. Gospodarstwo rolre: r I

rodzaj gospodar:rrła:.'f''l.*..'.''..<1i'.t'ł(''z.(l'..'..''...' '''' . powierzchnia: .

rodzaj zabudolły:

III.

2' PoiadrŹJn udzialy w iĘych sŃłkach harldlo.,vych _ aależy podać liczbę i emitenta udzi łow: .ht'ć'
...LL.L. !.7.t1 /.\ r............



2 Posi:d1ll -Lkcje ,-ł nn1th spo]k.reh }randlow]'ch - na]eŹy podać liczbę i emjtenlaakcji] ''.n'1l..
....4.( f.U (.: r;)l
Ź,;;;';ńil;.ią€";ł","tił",',i*."l" ubiegllm doelrocl ,, ,,l,oro=.;, '''łl! iI. r,fići:il"""'t- I

Nabylem(am) ( nabył mój małŹonek' Z rł1ła3zeńen mienja przJ.'na]eŹnego do jego majątku
odrębncgo) od Skarbu Państ\ł'a innej państvowej osoby praunej' jednostek samoiządu
tenlońJn"F, l.hnll"zKo*]-oodn.Jmlr,rlne o"oD) p-awrei nasLępuja.c n śnje' |oor, podlegdlo
zbyciu w drodze przetargu _ na1eż] podać opis mięnia i datę nabycią od kogo n l'L'(łl.ł'y'c:'1''''

rT.

1' Proyadzę działalność gospodarczą (naleĄ podać lormę prarłrrą i pfzedniol dzia}alnoŚci) :

vII.

W spółkach handlowych (nazwa. siedŻiba s pólki ), '..11'/--Ł.''.''9'| u { y e,, y

tł 6tr{,7cly



YIII.

IX.

sUadniLi m'en _ luchn-ęgo o V ano5ci 1orł1zej l0 000 ,'oĘcb \s pr^p!oru ooidŻdov
rcchaniczny.h r ' lczr podac nol\ę. nodel , rok pr.dutcii ,: '' ('i.'ci.'Jn.L ,l''''('''.3''( t''''.'' '{1''3'l''r'

x.

Zobo\,ią?ania pieniężne o wańości powyżej io ooo Złotych, w tym uaciągnięte kred}ły i połczki
orcŻ walunki, n3 j9.kich 7iosPły udzielone (wobec kogo' w Żwiązku z jakim zdarzeniem' \ł'jakiej
wysokoscil '''.nl.{.'' 'cl.;.'1l1rł'r'.''.''..'.'.''......'.......'....//



Pow].xze oświadiŻenie składaia ś\^Ąadoroy (a). iŹ aa podsta*1e EiL233 5 l Kodeku ka:aegoza podaru? nieprawdy lub zaĄinie prawdy grozi't,'. po.i"*i"rri" *oloo,L;.


