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Uwaga:
l. osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, stařannego i zupelnego wypelnienia każdej

z rubľyk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać,,nie dotyczý"

osoba skladaiąca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych skladników majątkowych, do_

chodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością majątkową'

oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą'

oświadczenie o stanie ma|ątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszka-

nia skladaiącego oświadczenie oraz miejsca położenla nieruchomości'

wiące mój nlajątek odľębny
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ll.

na l<l'votę:



ilt.

l. Posiaĺlanr rrclzialy w SpÓlkach hancllorvych z

uczestniczą takie osoby - naleŻy podać liczbę

powiatowych oSób plawnyclr lub pľzeclsiębioľcólv' w któľych

uclzialólv:

rudzialerll

ienriterrta
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2. l)osiaclarll uclziirly rv inrtych spÓllĺach h'llcllorvych - nalcŻ-;'poc|ać licz_bę ieIrlitellta trdzialĺiw:

Z tego tyttrltI osiągllt1lertl(ęłatll) w ľol<tr

tv.

l . Posiaclalll akc.ie rł, sp(lll1ach handlorvych Z u(l7-iale |n 1lorviatclr'r;'cIl

uczestnicZą talĺie tlsoby - nalezy 1loclaĆ liczbę i cnlite nta akc.ii: ( .
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osÓb pľarvlll'ch lrrb pľzeclsiębioľc(llv, rv ktoľych



akc.|c tc stalltlrvią 1lalĺict rviększ1 lriŻ l()9,'" alĺc.j i rr's1lťllcc: .'. /(/','r'"
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Z tego tytultl osiągn11łell(ęlanl) w ľoku Lrbiegłyln clochóĺl 'uv lvysol<oŚci: '. '' ľ'ĺ"l'(" |..ĺ...l. ,((ĺ 1l
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2. l)osiatlarlr akc.ic w illllych - naleŹ1' poclaĆ'
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V.

Nłllr'lclll(alll) (llirbr'l lllói lllłtlŻtlltck. z

stu'a, illlle'j 1lalistrrtlrr'c.i tlsĺlbr 1lľitrr'llei.

zrr'iilzlĺtl lllťt l'()|)( ) l i til ll lťg() tlil\tc|)Ll.itl('t'

i clat;^ llalt-r'ciil. ()(l l\()go:

rr.r,lrtczclliclll tllicllia 1ll'zl.llitlcztlcgo cltl.icgĺl lllltiittl'tt ĺlclt'ębIlc9tl) tlcl S|ĺltrlrLl l)irli_

icclllĺlstcl< sallttlľzittltl tťl'\'(()ľiitlllc!i(l. icll zi-r ittzlĺĺjrv. lĺĺllllLrllalllc.i tlsĺl[lr 1ll'łlri'llc'I ltt[l

lllicllie. ktĺil'c 1lĺlcllcgitItl zllr,citl rt cll'tltlzc l)l'lctżll'gtl llitlcŻl 1-lĺlclac tl1lis lllielliit

. ,,' .' .. 

l 
.,,.

-/,

clziała lnoŚĆ
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rvspólnie z- irlnynli trsoballll
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2. Zarztlc;z'al.ll clzialalllościz1 gospoclaľczą lLrb.|estelll pľzeclstarvicieleltt. 1lelnĺrllrocliil<ietll tal<ie.i Llzialalllości
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Cztisc li

PorvyŻsze oświaclcz-enie sl<laĺ]aIll śrviaĺloruy(a). iż- tla 1loclslĺtrvic aľl
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