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1' osoba skiadająca oś*ia<icŻeue oborriązan$est do zgod.'ego z pr:ałdą, staaanneqo i Żupełłego
Ępełnienia kaŹdej z .ubxyk"

2_ Jeżelź 
'ÓsŻczeg'ó.lre .ubrvki nie zĘajdują ,' konk.ĘtĘtrĘ! paz}Ęadku zastosowdnia, naieży 

'*pisać,,rrLe dotycty" .

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana ]est określić pxzy'ra]'eżność poszczególnych składnikóH
majątkowych' docilodó,. i 

'obowiazań do rnajetku od.ębllego i ,oajątłu .bjeteqo 
'ąałżetrskąi'spó.liośc'ią ma j ątkoi'ą _

4. ośfiadczenie o stańie adajątkoEyrn dotyczy EEjątku ' kraju i za granicą-
5. oświadczelie o stanie &ajątkolryB obejmuje rólrnieŹ fierzyLe_Lności pieiliężne.
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części A ośgiadczella zawari€ są j$forĘacje ]a!'ae. w aŻęści B Żaś żnfodBacje nieiawne

dotyczące adj'esu zamieszkania składającego oś!.iadcŻeoie oraz rtriejsca Po}ożenia nieruchomości.
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po zapoŻnaiiu się Ż pizepisaei us:ai'y Ż dnie 8 marca 1990 r. o saao'::ządzie qBłirrnj,lt iDz- a. z z0oa
r- Nr 142, poz. 1591 Óraz z 2DO2 r' Nr 23' wz- Ż2o, N! 62, poz_ 558, Nr 1t3, poz- 984. Nr 153,
poz' 72'7L 1 Nr 2]'4, poz- 1806}, ŻEodnie z a.t- 24h tej ustav.y oświadĆza&' źe posiadam i.choalzące
9 sklad lrałżeńgkiej łspÓ1oości BĘ]ątkowe] 1ub stano}riące eÓj irająiek od_iębny:

zasoby pieĘięŹne:
- śaodki pie4.r"ężne zgEcdad:.one
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rodza j zdbudowy:

tytuł prawrry:

z tego t}rtułu osiągnąłee {ę}aE) ' roku llbieqiy! PrŻychód i dochód !ł wysokości:
4_ Inne nieruchoooścl:
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tlrtuł piaińy:
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1_ Posiadao udzia}y Ir spóikach handIovych z udzia}erB głdnnych osób pra*nych lub przedsiębio.cóU,
Y któlych uczestniczą takie osoby - należy podać ticzbę L emitenta udŻiałÓv:
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udz.iały te stano9ią pakiet rriększy niż 10t udziałói' i. spółce:

o !,aatości:

z tego t}rtułu osiągną'Łem { ę}artr) w roku ubiegłyn dochód 1{ !.ysokośei:

2" Posiadam udziały Ł' inllych spółkach haldlor{ych - naleŹy podać liczbę i emiŁenta udziató}.:
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z tego t}rtułu osiąqnąłe& {elab) !r roku ubiegł1'e dochód v !'ysokości:

akcje te stanowią pakiet !.ięksŻy niż 10$ akcji Y spółce:
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1- Posj'adam akcje rr spółkach handlowych z udziałe& gninnyc}r osób p.aHnych 1ub przedsiębiorcóĘ'

, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i eeitenta akcji:
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z tego tytułu osiągnąłeB ięłam) !. roku ubiegl!.n dochód i' wysokości:

2. Posiadae akcje ł innyctr 9pó

/v..{.ą.... D e:I:ł- L2.{.
łkacb haodlo'ych - należy podać liczbę i e$itenta akcji| '..

z tego tlrtułu ogiągnąłem {ęłan) w roku ubieg}lm dochód w lysokości:
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inab'Vłefi ian j (nabyi mój małŹonek' z ?]rłą:zei11eiil !!'i'el1ia p.zy!:aIeżne?o LJo j-gc x.jJ'-ihr Jc.ę.bńeqoj

od Skalbu Państl'a, innej państwoHej osoby pIawnej, Jednostek samo.rządu terytoria]nego, ich
zwiąŻkó\' lub od komuna]nej osobY paawĄej następujące rlrielrie, któ.e podfega}o Żbyciu w drodŻe

pjrŻeialq]l - ne]eży podać opls mienia .1 datę oabycia' od kogoi
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1. ProwaĆizę działa1ność gospoda.c2ą (należy podać folmę pIawirą i przedrnioi €iziałal.'ościi:.
U2Ł)E.|.'N_ZP.]_Kr{'E: tr...T.ęi{f] Pti..llc'ąk.-:..ąi?i.a.dłł'"eł'l.ci.enqll.
- csÓbiście U.t'1 '.?*1 ."{t.jł55.l€'.T.n.<...Q.#.Ł-7.u'A'ŁĄ(/oAJ.c:.'...........i '

- wsoól^je z innyni oŚobalD .. _ . -. -.. iv_.{.l=.

z iego tytułu osżągrią;:enr (ęłan.) w .oku ubiegłym przychóc i dcĆhód w

2. zarządzam działalnością gospodaIczą lrrb jestem plzecstawicielem
dŻia}alności (należy podaó fonnę prar'ną i pazeahrriot działalności):

r"łIsokości:
pełaromocnikiąą Łakie j

- osobiście

_ $spó1Ęie Ż inn]a!!i oscba]Łi .

Z tego tytu}u osiągnąłem (ę}a]ł) w ].oku ubiegi}ł1 dochód w !.ysokości I
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Ę spó}kacb hand1o9Ych (naŻwa, siedziba spółki}:

- jester4 cŻłonkie'at zarzą.lu (od kiedy): ..... Ńtl- -. ł-]a1*9.cz Y:-

- jesien czlonkie& rady nadzon.zej (od kiedyl .

- iestem cz}ookield końisji reir.izyjnej {od kiedy); _.---'.

z teqo tytuiu osiągnąłem (ęlaln) ir .oku ubiegl!.m dochód ti *ysokoś€i:
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sk}adnikj. mienia ruehomego o wartoścl Po!,yŹej 10 000 ztotych {v P.z!'padku pojazdó* meehan.iczńych

ależy podać narke, model i xok produkcji}: .. ' -. - -

zobowiąŻania pieniężne o vartości pogyżej

oraz varuĘki, na jakich zostaly udzielone

X.

10 oo0 złotych, w t!'B zaciągErięte kred1rty i pożyczki
(wobec kogo' 1.' złiąuku z ]akilł zdarzenierE, ł' jakle]
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Po(yŹsze oś!.iadczenie skłaciam śr,iadoery (a) , iż na podsia''"rie arŁ. 233 s 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy 1ub zatajenie paawdy grozi kara pozbawienia ]'olności-
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