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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do Żgoal'€go z plarvrlą' starannegoi zupetncgo n1pclnicnia kidej / rubĘ L
z. Jeżeli poszc-.ególue rubryki Eie znajdują w konkretnyE przłladku zastosowąnie, nal€łwpisać "oie dotłcłv''.

3' osoba składaj4ca oświadcze[ie obowlązana jcst określić przyr'ależność posŻczegóInychskł"dników 
'dajĘtkonych, dochodów. i 

'oto."ią"u'i ao o.'.ląit' 
"1"ęo"ę" i mĄjątkuobjętego maŁeńsĘ wspóInością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkołj.m dotycąv majątku n kraju i za granicą'
5. oświadczenie o stanie ErajątkoFynr obejmuje równjeż wicrzj_telności pienięźue.
6. \Y części A oświłdczenia zawańe są info-rmacje jawne, w części B zaś informacje uiejawnedotycząc€ adresu zaĘieszkgnia slrładającęo ol ua""".i" *ł miejsca położeniaeruchomości.

CzĘść A

po zapoalaniu się z pŹepisami ustFuy z dEia 8 marca 1990r. o samoŹądzie grin]]lm @z.U.z 2001r' N. 142'poz'I591 ofiz z 2ooz']N' z:' p*.zo, il;',;"; ",*'ą ffTi3, poz.984, Nr 153,paz'l2'l1 i Nr 214. poz.J806). zeodnie z an. 2łh rą rr5uvJ oświadczŹfi_ ze po.iadam wchodŻącew skJad maIŻenskiq' wspóbości ń.jąrłow.j L"t ;'"*ł.tij ."iu,ff#.o'"r,
I.

Zasobypieaięae:
- środki pieniężne z$omadzone w walucie poiskiej :



TI.

2 Mies'j(aDje o pouieżclxi:
t}ąuł prawDy: ....'..''.' ..

po wierzchd a:

o wańości: --_'.-.-..

tytuł pravny:

Itr.

l. Posiadam-udziĄ w społkach hńdtowyclr z udziałem gmiraych osób prawnych lub
pzeóiębiorcow. w fuórycb uczesmicą'takie osoby - ialeły podać lic)bę i e-mirenra udziałów:

w.
1' Posiadam.akcje w spółkach handlowych z udziałem pinnych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczesbriózą fukie osoby l aą1ęi' oo6ać iczbę i emitenta akcji:

T
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Z tego Ę'tułu osiąg!ąłem(ęłam) w roku ubiegłpl docbód w wysokości: ....--.._..''.'( ł.zę'..C



2 ljosiadanl .rkc;c rv inn}'ch spó}kach han{1io.'łvch _ laleŻy poilać ji.Żbę j enli1onla eL(cij

Nab]'łenl(am] ( nabył mój małŹonek, 7- w14ączcniem mienia pr2},na]eŻnego do jego mają1ku

:_*:::ę:]-^"! 'aj":!"'.'l".*t 
urnej państrłowe.l o.orry p.u*rl".1' l.anostek sŹmorŻąduLeDąonalnego, lci1 ŻlĄ'ląŻkóa\ lub od ko murralrrej osoby prawrej na51ępującrr mieole_ które podlegałozbyciu w d]:odze przetargu lależy podac op1s mie i; 
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1 ' P_owad',. o- i"]alnośc Po"pooarlą (r.leĄ pQcu, Jorr-lę
.'' .''' '''..':słę' ''.Ł:;|, sął''

o.obi:cie ..... ... I '

prauną i przedm;01 dzjałalnoscj)

... ,*ł J*.{ra'4 - ' 

" 
...'' .'l_'-.'Z tego t}tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubi"g5* p..y.nJa i aAinuJ * 

",'*L"s"i, .l'^ru-

tego o.1ułu osiągnąłem(ętam) w roku utlieg\,nl d ??
vll.

W spółkach handlowych (nazwą siedzib

;estem człon1ciem rady oadzorczej (od kiedy): _-..-.. . -...- -r 'w.e.

Z tego t]'tutu osi€nął"-(ęłu-) ; .;k" ';l.eł}* a".hóJ * *:.;r"rlr,' .',r*v



VIII.

Inle doc}rody osiągale z lytułu Zalfirdr1ieIi2
z podeniem krłr-.t Luyski\1'Łuych /' kaźdego I\1u]u

IX.

składnjkj mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złorych (w pr4.padku pojrvdów
mechanicznych na]eżJ podać nrarkę' model i rok produkcji ):
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