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Uwaga:

l. Osoba skladająca oświadcze[ie oboł'iązana jest do zgodrrego Z plawdą' slsrannego
i zupcłnego w]T}ebricnia kłżdej z rubryk.

2' Jeżeh posz.Żelólne rubryki nie znajdują w konkretn).m przypadk_u zastosorv'ania! trgleł
wpirać ''o ie doh c'1''.

3. osoba składająca oświadczeuie obowią4a[a jest okreś|ić przynależność poszczególn]ch
składników fugjątkosYch, doclrodótv i zobo\Yiązań ao nająilłu odrębnego i n1ajątkli
objflego matźrńęĘ hspóloościq mająrkon ą.

4. oświadczenic o stanic Bajątkorv].Tr dolyczy lrajątku w kraju i za granicą

5. oświadczelie o stanie hajątkorłYm obejmuje również wiefzJ.telności pie[iężne.

6. w części A oświadczeEia zawań€ są irrforńacje jawne, w cŻęści B zaś informacje niejaTr.ne
ilotyczące adresu zaĘieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położ,euia
ąieru chonrości"
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/e ć 1/
t>'"1,.,a2,t / \/''''''''''''''',/" ..-. .

ią stancwżŚko lub fiErcja )
po^^zapozn_ąniu_sĘ z przepisaoi ustąwy z dDia 8 marca 199ol. o samolądzie groi:rn1m @z.U.z 2001r. NI 142'poz'i591 oraz z 2o02r' NI 23, poz.22a' Nt 62, poz' sss, Ń" il:. poz'gśą, Ń r s:'
|l1;.11]l lI:.'11'.ooz' l.806), zgod.ie z ań. z'ih tej ustawy o;wiadcze:n, ze posiidam *"loa"ą""
w sriku maizensloeJ wspÓlności mająLkowej lub staEowiące mój mBjątek odjębBy;

I.

Zasoby piełiężre:
-.rodki pienięale zgromadzone $ walucie polsb.ej: ''..'.ł,.2''..&.ł<śz<z'
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akcje 1e stanowiąpakiet większy nż 10% akc-ji \ł, spółce:

Z tego t)tau osiągnąłem(ęłalr) w Toku ubiegł}m docŁód w \łysokości: .'...''.....'....'..'.



Posiadam akcie \t
........./?22

spiiłIt;Lch handlorł'1ch _ lril]eĄ/ podlć licŻbę i ernjtlnta akcji

Z rc!U n1ufu l1glqie rn ęt:nr) w,r(-]ku ubieg]\m dochód rv lłl.so|oścj:

Nabyłenr(am) ( rr:'był mój ma}żonek, Ż- rł-.,,łączcniem mienia PrŻ!.Ila]e'.rego do jcgo majątkuodIębnego) od ska]:bu Pans1wą ilnej państwor.vej osob], Fr;\Ą,nej, jłnc'stei 'samc,iądu
terytońalnego' ich związków ]ub oj konruialnej nsob1 iru*nej o"srępqf" ,l'ieo]", któr. pud].gu]ozbyciu w drodze przetargu należv aodać onis mienia i ,l"t. ""L..;" 

_^.i j..-^ ./!\l u w llou7e DI7fIaJgu . Odl? qo&co1 l. njerlić lo"lę rao'cia oJ L"Ęo . .
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fuć "73
podać lormę prawrrą 1 przedmlot działa1oości) :

- wspólrLie z inn}mi osoba1ni -....'...'...'-.

Z tego tytułr osiągął"-ręł"*l * ."r'- "ti.gł* p.-.iJJ l a"JuJ * -o.otos",,

- osobiście

wspóll1ic Ż iBn)Ąni osobami

Z tęgo q,tufu osiągnąłem(ęłam) w roku ulliegŁ.m dochód rł'wysokości:

\lI.

w społkach handlowl'ch (nazrł'a siedziba spółki ):

jestem członkjem ŻŹTządu ( od kiedy ):

- jestem członkiem rady nadŻorczej (od kiedy):

.]estem członkiem komisji rewizyjnej (od kied],):
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luL. zajęć'
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Zobowiązania
oraz \1arunki,
wysokości): -'

pieniężne o wańości powyzej 10 o00 złotych' w łm 
'.aciągrięte 

kedyty i pożyczki
n. iakjch zostaly uoz'clrue Lwobec kogo, \\ 7wiąŻk! z jakim zdar''eiem' w jakiej
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