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Dziennik Usta\ł

ośWlADcŻENlE MAJĄTKoWE

UwaBa:

t.

Zasoby pieniężne;

środki pjenjęźne Z8romadZone W Waiucie polskiej: . ł]łg .l

_ środki pienięźne zgromadzone w waIucie obcej:

Poz. 2A20

7.1).. ,1, . ,,,./ . . i( d\ t\tr., .r !s. Lr I J l(r lrr<g! lot I I

7-alącznik nr l ])

1. o5oba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staranne8o i zupelnego wypetnieniakaźdejŻ rubrYk.
2. ']eżeli posŻczegó|ne rubryki nie znajdują w konkretnym prŻypadku zastosoM
3. osoba sklada.iąca oświadczenie obowiązana jest określjć o"r*'";;::'TJ:::,H;ff*"tffi#-

majątkowych' dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objęte'o ,n"ii",i.łą .';;il;;;majątkową.
4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iŻa granicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obe'muje róWnież Wierzytelności pienięzne'
6' W części A ośWiadczenia zawarte są informacje jawne' w części B zai informacje niejawne dotyczące adresuŻamieszkania składającego ośWiadcŻenie oraz miejsca poloźenia nieru.homości'

]) Zezlnicni1rrplorradzonąprzez$ ]pkt l )zpolzą.]zenia PreŻcsa Rad\ tr'linjstlówZd
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Dzie nik l]staw

t.

1.
lub przedsiębiorców,

lv.
1. akcje w spółkach

prawnych lub

liczbę i



Dziennik ll starv 5 Poz. 2020

Nabytem(am) {nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od 5karbu Państwa, inne]' państwowej o5oby praWnej, jednostek 5amorZądu terytorialne8o, ich

::1.ai:::]:"::::li:1:':"bu_!i:]""j 
lub związku metropoljtalne8o następu;ące mlenie, -;;;;;;.,;"'";;

prŻedmiot dZiaialności);

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegiym przychód i dochód w wysokości:
2- 7arządzam dziatalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialal

(na leży ą i przedmiot działalności):'-''''.''.-'.'.

_ wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubieglym dochód W wvsokoścj:

vt!.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

5e:\tm tr\olkiem r aś1 ladzor rze; l od \rl e dy) ;

jestem członkiem komisji rewjzyjnej (od kiedy): '..

Z tego tytulu osią8nąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochóci w WVsokości:

v t.

lnne



]-Jzier11ik Ustaw -6,

tx.
ikiadnlki mienla ruchomego o Wańosci powyżej.10 o!o^ł:iy/cł',(W przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): ' [|tLY ' \'{'Ąjtl)'tlĄ
{. (]..., . .....

x.
)ouo*ląr"ni" pieniężne o Wartości powyżej 10 ooo Złotych, W tym Zaciągnięte kredytY i pożyczki oraz

*u.unti, n" iakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzenlem, W jakiej Wysokości): """

.'.'''...'........'.\
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