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1- osoba s](ładdjąca oświaalcŻenle obowiązana ]est do Żgrodnego a palu"aą, siarannego j zupełnegowypełnien.ia każdej z ru]rryk.
poszczegÓ'Lne rubryki nie znajdu]ą lł konkretn}m prŻypadku Żastosowanla' na1ezy &T)isac.,nie dotyciy,,.

3_ osoba sk}adająca oświadczenie obowiązana jest okreśLic
ma]ątkoirych' dochodó\' 'i 7obow.iąZań do majątkLr odrębnego
wspó.lnością najątkoL'ą.

4. ośłiadczenie o stan.ie majątkowwl dotyczy majątku w i.ra]rr i za granicą.5. oświadcŻenie o stanie maiątko!v],,n obejmuJe rót/nieź \'ierzyte]ności pieniężne.6. lł części A oświadczenia zawaIte są informacje jawne, \ł częścf B Żaś informacje nie]awnedotyczące adresu żamieszkania sk}ada]ącego oświadczenie oIaz miejsca położenia nieIuchomości.
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po Żapoznaniu się z p:r'eplsami ustawy 2 dn'a 8 rnarca 1990.r- o samo].?ądzie gnnin,..),m (DŻ. u. z 2aa1r. Nr. 142, poz. 1591 araz z 2OA2 r. Nr 23, paz. 22A, I,lr. 62, poz. 558. Nr 113, poz- 984, Nr 153.paz' l211 i Nr 214' po'' 1Bo6), zgodnie z art- 2ą, tej ustawy oświadcŻam, że pos1adalrL r./chodŻącew skiad małżeńskrej wspólności mająt]iowej 1ub stanowiące mó] majątek od.ębny:

I-

:":::J-:';:":::;,,. ,e.o*ud.o." w h,drucle po,skre:, 550 000 rn

-''.-"".r'"ęr='g.ł"rt ?,'l/pc '. on.u 2Ą aq La44ł
Ldz'.......'..'. eodeis..'(ffi 1ń-r e 1'c{ruosc,

u'.,ae,: / I
1- osoba Śl.ł:.]: i r-. l

przyna-1eżność poszczególn\./ch sklddn]ków
i majątktr objętego ma} żeń5 ką



pfzychó.]

pcwie:zchni-:

i dochód w wyso)(ości: _

o ua:t o

tvtuł pravrny: ._-_._=_,...

ch z uCzialem
ezy podac lic

lIT

10,d udziałów

ubieqlV? doch

handlowych

ub1egł !fi

lub prz ec]s i ębiorców,

przedsiębio-Ccół,

b

uc{Ż1alV l'
zestn1łŻa
')1,Ł Ułilr

;.r."'u ;

u osLągną

ały

I



I'v'll
......

..'....
1: ..-...

fuu

l' spó}].ach hand]owych (nazwa, siedziba społki ) | . nrr dnhr
(

jestem cŻ]on].iem zarŻadu {od kiedy) 
\
.t

- Jes1:em c3łoniiiem lady nadzorczej (od k1edy)

- jesteń cj}onkiem koftisj1 rewazy]nej (od k.redy) : _...

; ;"r; .;;a' ..r"n."r"^,"4",", " ."*" "or"rar"n oo"nuo " "0.o"o".,

VITT.

Inne dochody osragane z tytułu z3trlrdnien:La 1ub inne ] dziala!ności

-ff ryr'p:m,PutB#ł f ,' i Au.,{'3 "'15 
l'l'[''

ę-('hó't/ h'tr' ] dolł" ał6 uiń'a : 

ń iu Ćii' -40' e g3'16

0W.ą rald'fu( [J 
gcL'ł oł'*Y u' r.ł ""t flc[ił

tt
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Zobo\łiązania pieniężne o wartości powyżej
o.raŻ v'arunki. na jakich zosta}y udzielone
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