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1' osoba składająca oświadczenie obowjązanajest do zgodnego z ptawdą starannego izupełnego wype}nienia
kaŻdej zrub'yk'
JeŻe]i poszczegó lne rublyki nie znajduią\! l(onkletn)nl ptzypadku zaslosowania' należy wpisać,'nie dotyczy"'
osoba składająca oświadczenie obowiązana iest okleśljć plzynal€zność poszczególnych sk]adników
]llająd(owych, dochodów i zobowiązali do nlajątl(U odlębnego j nrająlk! objęlego nrałżeliską \łspólnośc ią
majątkową
o.\Ą iadc/ellie mdjąlLo\ve dolyc7y rrij1l'll w LtajLl i la grdl'icŻ
oświadczenie nlajątkowe obejnnlje równieŻ wierzytelnoŚci pienięŻne'
w części A oświadczenia zawarte są inforn]acie.iaM,ne, w częŚci B zaś infomlacje niejawne dotyczące adrcsu
zanrieszkania sk]adającego oświadczenie oraz n]ie.jsca połoŹenia nie1Llchomości.

CZĘŚĆ A

Ja' niżej podpisany(a), ił l.9.l.''!ł.
(iniona i nazwisl(o oMz nazwisko rodolve)
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ślodki pienięŻne Zglofi adzone \Ą, wa]Ucie obcej :''.'..'.'..'.'.'.'.
ł'F rl9s''z '.) - \
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5.

6.

0 iejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przęPisami ustawy Ż Clnia 2l sielpn ia I997 I' o oglatriczenirt prorvadzenia działalności

gospodalcŻej przez osoby pełniące funkcje pub|icznę (Dz' U' Nl 106, poz' 6'79' z l993 r. Nl 113, paz.'7 )5

Nr'162, poz' ] ]2ó, Z l999I' Nl49, poz.48],z2000 r. Nr 26, paz.306 oraz z20021'. Nr ] l], poz.984 iNl
2]4'poz']806)orazLlstawyzdnia8marca ]990r.osanożądŻiegnhnym(Dz.U'z200ll'Nr]42'poz'
l59l oraŻ Ż 2002 l. Nf 23, poz. ŻŻl'Nr 62, poz' 558, Nl l I3, poz' 984, Nr l53' poz' 127l i Nr 2l4, poŻ'

l806)' zgodnie z aft' 24h tej ustawy oświadczanl, że posiadan wchodzącę \ł sl(ład ma]żeńskiej wspólności

iirajątkowei lub stallowiące lllój majątek odrębny:

l. Zasoby pieniężne:
_ śIodki pieniężne Żgronradzone w rvalucie polskiej:

.''.''''.'.JJ'i|'91'll ..Lt'. ':. ' '. '4l.r.Łłx:.Łs,Ł'ł..łs:tiJr l{'a's ś'. 'pn\AlT!!>DĘ' ''



papieIy wa ościowe: "

na kwotę: ' '. '.. '.-.
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III.
t o.iooon'uarloły '" 

,półkaclr lrarrcllowych ' nalezy poc1ać liczbę i emitenta udziałów:

rrclziaiy te starrolł'ią pakiet więi(szy niż ]0% udziałów \\'spólce| ''"-"""' "

z t"go t1'lr'łu oriągnąłeLn(ęłam) w roku ubiegłyrrr doclród w rłrysokości: '''"''''

IV.
io.inau. uL"j" * .połkac1r l'tarrcLlowych _ naLeŻy podać liczlrę i emitelrta akcji:

tl!t...Gp.!.(ti..2A.JJ............. . ..

akcje te stanowiąpaL(iet większy ]1iż 10% akcji w spólce:

ź t"go tyt.,łu o.iągnąłem(ęłanl) w lol(u ubieglym c1ochód w wysokości: '"'''''''

Nabyłem(arl) (nabył mój malżonek, z \łryłączenienl mienia przynależlego do jego lnajątl(u

"ió*rij'i**" 
Pailstwa, irr'''e'i paiistworvej osoby prawnej' jednostek sanolządu

l,.yl",''"i"l*", l.n związkórv lub ocl konrunalnej osoby pr'awrrej następujące n]ienie' które

pocllegało zbyciu rv cllodze p]zetalgu-należypodaćopjsnieniaid.atęnabycia'odkogo:''"''"'
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1 ' Prowadzę działalność gospodarcząJ2] 1naleŹy podać fonlę prawną i pzedmiot działalności): ' " ' " ' "
. '. ' '. '. '... '... '|.(r. ' fi(\P !.ł.43?'Ł11r' " " " ' '

- osobiście.......'.'
_ wspólnię z inlrymi osobami .. ' '.. '. '. '. '

z tego t}'tułu osiągnąłenr(ęłanr) w r'oku ubiegłynr przyclród i doclród rv wysokości:

Ż ' Zarządzatlt działa1rtością gospodarczą lub j estem pżed stawicielerrr, pełnomocnikiem takiei

działa]ności (należy podaó for'mę prawną i przednriot dziatalności):

_ wspólnie z innymi osobani ,.'..'..'..''

osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym doclród w łysokości:Z tego t)'tuiu

VII.
1 ' w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)| ' '. '. ' .. .. . ' ' " "

jęsten] członldem lady nadzorczej (od kiedy):'.. '. '.....':

- jesten członkiem komisji r'ewizyjnej (od kiedy) '.'.'"

Z tego ty1t u osiągnąłenr(ęłaln) lv r'oku ubiegłynr doclród w wysoliości:

_ jestem członkien zalządu (od kiedy):

'_ 
jestem członkien rady nadzorczejl3] (od kiedy):

_ jestem członkienr kornisji r'ewizyjnej (od kiedy): '..

Z tego t}'tułu osiągnąłem(ęłam) w rolo ubiegłyrrr doclród w wysokości: " "' " '' "' ""
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jestenl czlonkienl zruądll (oo kiedy):

- iestenl cŻłonkienl rady [adzofczej (od l(iedy): .''.'.'. -. -'.

Z tego t}.tułu osiągnąłenr(ęłanr) w roku ubiegłyrn dochód w wysokości:

X. Zoborł'iązania pieniężlre o waltości po}łTżej 10 000 złotych, w tynr zaciągnięte loed}ły i
pożyczki 01az walunki' najakich Żostały udzielone (wobec kogo, w związku z.jakirrr zdarzenieur, w

Ó s.b c. ł.l. 'Z

YIII. Irrrre dochody osiągane z tytułu zatludnienia lub innej dŻiałalności zar'obkowej hń zajęć, z
po(laniem kwot l'lzyskiwanych z l(ażdego tyt łu: .. ' . ' ' . ' . ' .. '.. ... ..

7'. 4.ł. 9.,n.d:.'' ł''. F'6' p.ę t'''' =..'.'ą 
1'{'.P' \a J.' l' 3' Ł-..''.'.
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