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Uwaqa:

1. osoba skladaj ąca oświadczenie'obowią
Wvpełnienia każde i z ]rubrvk.

2. Jeżefi posZczegó]ne rubrykl nie :najdują w konkletn!,Tn pr

ast; -,ADa a:rt-. a

^,^ ^ ,q5 I 'Lt-, . oj- ,/-1..Y t

(mlej 5cowość )

, sraraniegc 1 zupelnego

2asi]osor'ania, nafeży'ipisać
,,nie dotycŻy".
3- osoba składa]ąca ośfuiadcŻenie obo!'iązana ]est o}ireśLic p.zynafeżność pos:czegó]nych s].}adni].ów

ma]ątkowych, dochodół' i zobowiązań do majątku oclrębnego -i majątku obJ ętegto malźeńsl_ą

wspó1nośc1ą maj ąi]kową -

4. ośŃiadcŻenie mająt}iowe dotyczy ma]ątku h, kraju i za g:ranrcą.

5- oświadcŻenie majątkowe obejmu]e równieŻ wierŻyiefności pienięŹne.
6. w części !' oś''iadczenia zawalte są informacje jawne, l"J części B zaś informacje niejawne

dotyczące adIesr.] zdmleszkania składa]ącego oś!,riadcŻenle oraz mie-isca pofoaenla nieruchomości.
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Ja, niże. podp.isany(a) , fl;;qlu,ą .twrlu '..z.ą{ę,',.t.'l. ,"Zt:fąrłpp
(iĘiona r naŻlłisko olaz rodowe )

(miejsce za:r.udnienla, stanowisko iub funkc]a)

I.
zasobY pienięŹne:

_ środŁ1 pieni9żne zqromadŻone

po zapcznaniu się z pr.Żepisami ustawy E dnia 21 sierpĄia 199f r. o ogranic:eniu prowad:enia

ozi3.aLnoscl oospooarcze- ora-a o=-oo7 pern-ace I--L'_je puLl:_:r- f1- '.'. N- - o, po !_9.
J z 1996 r- Nł: 113, paz. 1L5 i NI 162' paz. 1126, 2 7999 l. Nr 49. poz. 48'1' :2000 r. Nr 26,

' poz. 306 otaz z 2AO2 r. Na 113, poz- 984 i 1,lr 214, poz. 1806) ora: ustar./y z dnra 3 marca

1990 r. o semo::'ądzle q.mlnn\.m (Dz. U. z 2001 I. NI 142, po:. 1591 araz z 2aa2 r:. Nr:], po:. : 0,

Nr 62, poz. 558' Nr 113' po:. 984' Nr 153, poz' 12]1 1Nr 21-Ą, paz' 1306j, zgodnj: Ż art. ]jh te]
ustawy oś}rladc2am. Źe posiadam wchodzace r.' sk}ad malżeńsk1ej wspc]ności mają]-kov'ej fub sranowiące
mó] majątek odiębny:
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Ż j-ego tytu}u osiąqnałem{ęłam) w rro]iu

V.

|Iaby}en(am) (nabył mó] ma]Źonek, z wy}ąc:eniem mienia pI:!na1e:ne9o do jego najątku odrębnego)

od Ska].bu Państl,,/a, 1nnej państwo!'rej osoby p.a'nej, jednostek samol:ądu i_erltorialneqo, :ch
zwlą:}:óv,' Iub co Łomunafnej osob} prawne] nas:ępujące mienie, któr.e pod]e9alo Zbyciu !v cllocL:e

pi-etalqu na]e:-v pcdać opis mienia i ala].ę nab'Vcia' oc kogo:
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