
tl roz- zEt
Dziennik Ustaw Ni'34

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a),

1. osoba skladajqca oświadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdą' starannego i zupelnego wypelnie.nia każdej z rubryk.
2. Jeże|i poszczególne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać '.nie dotv-CZy". rtgrrqv dlsr

3. osoba skfadająca oświadczenie obowiąza-na- jest określić przynależność poszczegó|nych sk|adników mająt-kowych, dochodów i zobowiqzań do majqtńu odrębnego i ńajątku ou;ętego ńżt."n"l.q wspólnością ma-iqtkową.
4' oświadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicą
5. oświadczenie majątkowe obeimuje również wierzyte|ności pieniężne.
6' W części A oświadczenia zawarte sq informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczqce adre-su zamieszkania skladajqcego oświadczenie óraz miejsca polożenia nieruchomości.

'' . . .fl łJ Bln Ó]a.ryl S-Ł.ftł..l:)..Ł..,t..
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rooowet

urodzony(a) . . Ą&.'.'.$.I.Y.c*.N..(.'+... /v*o.....{....'''....w..,.''..........N't.$'r.le..

t/ Ł.Y.I

.''..r.''l.r.{. it.Y .' 0-iR.Ć}.(. ł' ..?aplcl('t '!} 'C.t 'e-C_'ł.I'! CJ. A ?g'r, r{y p ,^} {C:
K {Ć: n"c.łi.'N..l].+.'.....G..or.?S.. .:l U

(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)
po zapoznaniu się z przepisa.mi u-stawy z dnia 21 sierpnia 1997.r. o ograniczeniu prowadzenia dziaialnosci go-spodarczej przez osob.y pełniqc.e funkcje publiczne toż. u. Nr 106, pot..a-ls,z ]99b r. Nr 113, poz.715 i Nr 162,poz'1126, z 1999 r' Nr 49, po2.483, z2O0O r. Nr26, poz.306 orazz200zr. Nr 113, poz.9B4 iNr21 4,po2.1806)orazUstawyzdnia8marr:a19-90r.osamorzqdziegminnym(Dz.U. z2001r'Nr14ź,ploz.1591 oraz z20O2r.Nr23,poz'220, Nr 62' poz' 558, Nr 113, poz- 984. Nr-i53, po.. 1271i Nr214, poz. 1806), zgodnie zart.z1htej ustawyoswiadczam, że posiadam wchodzące w sklad -uizbn'tiujwspólności majqtkowej Iub stanowiqce mój majqtekodrębny:

t.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w wa|ucie obcej: .'' ..,.......|d.i.F....Do]. .?..!,.ć.:(

- pap|ery wartościowel

na kwote:
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ilr.

Posiadam udzialy w spótkach hand|owych _ na|eży podac Iiczbę i emitenta udziatów:

IU f mI?C?1

::::::: ]: :::::- : ::::- ::::": :.: ::- ::.ffi ]ir 
-5n]fĘ 

C?y
Z tego tytutu osiqgnqiem1ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości: .................

niE _)fiY(eY
tv.

Posiadam akcje w spólkach handlowych _ na|eży podac liczbę i emitenta akcji:

. N..i'r...rot'{ -q.ł. Y.

akcje te stanowiq pakiet większy niŻ 10Y, akcii w spólce:

N i[ oci:e :r t
Z tego tytutu osiągnqłem(ętam) w roku ubiegiym dochód w wysokości: ........'.....'..

V.

Nabylem(am) (nabyt mój matżonek, zwylęczeniem mienia przyna|eżnego do jego majqtku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytoria|nego' ich zwiqzków lub od ko-
muna|nejosoby prawnej następujQce mienie, które podlegato zbyciu w drodze przetargu - na|eży podac opis

:.::.: :::l .l'll]l. ]1l]il...'........ . .'N.ł F- uoTt.Ć-z'z.. ......... .
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Z tego tytutu osiqgnqtem(ęłam) w roku ubiegiym przychód j dochód,w wysokości:

2.farzqdzamdzialalnościqgospodarcząlubjestemprzedstawicie|em,pełnomocnikiemtakiejdziatalrrości

,.",. .,,".; ;",;,;#;;;;' ; ,"*"."o,",i,- ;;;.; ; ;;;;-;;;. ...Ń.itr.' -5pi.4 *.'ły..'

vll.
1

2. W spÓldzielniach:
......Ą..ic=.... 

j)..O n..ęe.Y

;;;";;;;";;,.;;;,.;;.;;;;' ..... '. ''. ...'ni t.e .5.-Ó.,tc-ły

- ;; ;;;;;;,; ;";;;J";."i]..o.o,"o,i' . .1.i l.a 5Ófv L,?.l.''.,...'.......

Ą .'/-]- ),.l-y.c.r.y
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ""1'!'J"9""':

,,"n" ,u,".; ;;il;;; ; ,;-;;;;;;,; ;;';; ; ;;;;;;;' ' rlJ i E 3Q..!3: ł:(
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3. W fundacjach prowaclzqcych działaInoŚc gospodarczq:

kwot

X.
Zobowiqzania pieniężne o wartości powyżej 'l0 000 z|otych, w tym zaciągnięte kredfi i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):



Fowyższe oświadczenie skladam świadomy(a), iż na
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia

I 1 Kodeksu karnego za podanie nie-podstawie art.233
woIności.

l .ł|"oĄ r.łg^t.b,.....'..,.,'
r[iejscowość, data)

w, .&*-{sta-h{*a
(podpis)

5b*U*k^łł- -ffi,r/
ltau,orrl\ł *rafin

I

Niewlaściwe skreślić. {
Nie dotyczy dziafa|ności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roś|innej i zwierzęcej, w formie i zak|esie gospodar.

1

stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spótdzieIni mieszkaniowych.


