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1, osba gkkdąąLż GwBdemie obosiJ/ana jeśi do /godn.gó / prawd..strBnnogo , /Upełnegowvpełnćnla każdcj ż rublyl,
2, J€ż.l, pov.źególn. rubryri nE /ndjduB w konklehym p?ypadru ż.ślo!os.nl., należy wpls.ć
3, o€obd śklad.iąM oawi.dLlenie obfuią/ańa J.dl orrc3łc pąnal.źnosL

$ladn*ow frłłłolych, dmhodów t /obosi*,n do m.J.iku odĘbń.go i miląttru Óiętego
maEenśką Gpólnością hająoową,

1 ośwńd* ie m.ńlko .dotycżymaiatku ł ltraju,ż.gl.nicą,
5, ośwl.d.,€ni6 nająlłoso obel-"ie rcw.i, *i€Ęvt.h.ści pl;n?r"",
6,W Pfści A oiwiadeen|. ?a*.d. s{ inlolm..F jawn., s.7$cl B /a5 mlormacie n,aEwn.dólyąąc..dFsU zam18żlania gkl,ddją.egooŚsiad.z.nć oB7 mieFca po|oŻ.nE .i"ru.hoń6d,
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Do żapó7^a-iu,i. ż óżep§ar L5,cWy ż dń,ó l' si.lpn,d .997 ., o
o?e2 ośóbv pełna-ó l_-tce o_ola.e (Dż lJ

Jśldwy z o-,d 3 m.ra l99o ,, o "afouqdz; crr-;n lDż U Z 20r7 r
24h l6j ,s,awv oswaoPaf, że posióoaf w(hodż..wst|.o ńóźel sk -j
ślóńouą@ md fi.]ąlel odĘbnv,
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a[oje le stanowi9 p9l,ietwiękVy nz lovo alcii w §pó]c_.
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7 tp!ó ly,U,_ oś,ąq-ąen(ęlan, ł @t J _o eqb- jN.[o w 4yŃrc,. /"' iĄ |1

Nabyłem(am) (n.był mó] malżonek, ż wyłączeneń mienia prżynaeżnego do jeqo ma]ątku
odĘbne§o) od skarbu PańsMa nnej pańsiłowej osoby plawńej, j€dnośIek samoządu
terytorialnego. oh ąków' komunanej osoby pr6wn€] ]Ub zWążkU melrcpo]itaheqo następujące
mienie, kló€ podleqało żbyciu w drŃze puelaQu należy podac opis mien]a i datę nabydi6, od

Alł d!.łLatfu' ]'/l "

], Prcwadzę dzialalność 90 spoda Ę ą' (na eży podaó fomę prawną i pżedmiot dżiała ność)]
]ąl dńł,|łull]

ii,. ,".,."* ,.ta 
i":,,,t-ą,, "!,.:ł *,ł,,y d,,ał,.x" tł

z lego §tUfu os ą9nąłein(ęł6m) W roku Ub €glyń pżychód dochódwWysokośc:

udl ał,€ nanowq pc\el welvy nż lolo UdZ Jloww sod(e,, - - -' Ą ą
ż lego §łUlU ós ą!nął€m(ęlam) W rókd ubiegrfr doolród W w}§okości:
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, Ęo \,U,_ ó<,Jq-a,ó- Aań } ót,_oóovńp,r'-óoloo-hódłĄ<otó,1 l "ąi/,l)]
2 zażądzań dżia|alnóścią gospódarćżą lub ]eślem pzedstawicelem pe]nomocnkiem lakie]

z alalnosc gospooalaa
t!! l I !!fu|l!l1

1 W ,pól. J h T4o Nylh \n9żł ,.!..dtĄ,l- !

- jeslem ozłonki€m rady nadżóuej (ód kiedy):

- jćstem członkiem zauądu (od kiedy):

- jestem cżłonki€m komis] i reWizy] n ej (od kedy)

ż lego tytułU os]ągnąłefr(ęłań)w rcku ubieq]yń dochód Wwy$kośc]

- jesteń członkiem €dy nadżoEej (ód kiedy)

jeslem ćżłónk em komisji reWizyinej (od k edy)
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lnne dochŃy os ągane z !^du zalrudnien a lub nneidziala nośolżarobkowej ub ża]ęó z pŃaniem
\wol Jzys\Ma-y,h / ldd.go irdJ,,
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lx,
składn ki miena ruchomćgo o Wańóści póWyźe] ]0 000 złolych (W puypadku poiazdów
nerta-l./,ych %-/y pŃJ, Ta+ę, Tod.l rckpbdu}n,)

u,ą,l^rJ wlp+ ,],.ĄOP,h': t łLd L.|, ,1ĘJ| _a.|łii.ar.ń--i]l' _ , ,ra"",b, ?Ąu,"Ą

x.
żobowjążania pi6niężne o wańóści powyźei j 0 0oo żłotych, w vm żaoiągnięte kredń i pĘyeki oraz
w.runki, na jakió zoslały Udżi€ one (wobec kogo, w związku ż jakim zdażeniem, w jakiej wysokośc ):

........lL! Ląu..ł, l



czĘŚĆ

Powyżsże oświadcżeńie śkłźdań świ.donry(a) ż
podanie n ep6wdy ub zatajeni€ prawdy grozi kara

!N!dehr!. |,.ą1,,01,.M l _rj,,

a

Iw{ąrgta -Ią4ą_

2 Nie dotycży dżiala ńośc vy§vóreej W rolnictłie w żakesie produkcjj roślinnei i eiePę@j w forń e
zakćs e 9ospoda6tw. rodzińnego,

3 Nie dovcżV Ed na.'żo@ych spółdziehi mie§żkaniow,ych,


