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1. osoba składającdŁośfrj5dcz€4i€.--obełłiqzana jest do zgodnrgo z prawdą, stalannego
i zupełnego EYpehienia każdej z rubrylr'

2' Jeżeh poszcŻegóIne rubryki nie znajdują w konkretnyE przpadku zastosoYl'Ąnia, nalełspisać "!ie doh c/\ ''.

3. osoba składająca ośł'iądczenie obowiązana jest określić przynależlość poszczególnych
składników n ajątkow]'ch' dochodów i zobowiązań ao mająitu odrębnego i mająit<u
objętego małzeńsĘ wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkow}Tl doĘ czy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczeńe o śtanie Eajątkolr}E obejmuje równieź wierz}.telności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jame, w części B zaś informacje niejawne
alotFczące adresu zamieszkania Śkładającego oświadczeaie oraz miejsca polóżenia
nieruchomości'
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Zasoby pieniężre:
_ śIodki pięnięzEe zgomadzone w walucie p
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uoalaly te statrową paK]et vriększy niż 1 0% udziałów \' spolce: ,,.^In6"..ę{'rr/','2Ay'- .'

Z tego Ę'tułrr osiągnąłem(ęłam) w rolr-u ubiegł}n docbód w wys okości ''...ałŻ.''.ry'-łt7ł



Nab1'lem(am) ! ri1był mój małźonęk' Z rł1łączeńem mienia prą.naleŹnęgo do jego majątlruodrębnego) od.Skarbu Panst\ą iinej |ńst 'o-ej osoby praumej, je<]nostet 
'samoiz1du

tery'toria]nego, ich Żwiaz-*órv ]ub od komLrnalrej osob1 ira*nej nasrępujacc ńi.n]". któr. pod]"guło
zbyciu w drodze przctargu Daieą podać opis mieta i'datę nauy"lą'oó togo ,

I l'osiadum at Lie \\' rxl\ ch sloll-.(h hand1orvych naleĄ podać liczbę 1 emirenn akc; i

rT.

1. Prowadzę dzialalrrość gospodarczą (należy podac tormę pTa1\ną i przedmjol dŻiała]ności) :

- osobi.cie ł2?'ł i- /.,,' il

VII.

f'/ -\1 " "- iestem cz]ort.ie-r rao1 n"dzolczej 1od łra:l, ' '' n..e'' '.iluć)":-,
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vIII.

Lub zajęć'

IX.

(w prz..ęadku poj azdórv

x.

Zobowiąaąi: pieniężle o 
'valtości 

po\łyŹej lo 000 Złotych' w gm zaciągnięte kred}ty i pozycŻki

::T_y^T*t' 
na jakich zostały ud-zielone (q,obec kogo, w zwiąku z'juim'zaalzenlem,'* jauej

wysokości): ..'...''..'..'.'..'.'.'.'.
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Po$łżsże ośWadi]zeEre składain świadomy (a)' iż oa podśtawie aJtJ33 5 l Kodekrr kamego
za podżnie nieprawdy lub zźtajaEie prawdy gozi k;ra pb;bawienia wolilości.
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