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o§oba .łladająE ówl.deent. obowlą4ną je§i .ló żgodn.go ż pr.wdą 5l.Enn.go i żUp.łn€go
*ypełni€nia kżźdej ż rubryk,
JeŻ€Ii pEczgÓ|ne rublykl ni. zna]dqą w lonl@tłyn pżyT.dku ź6lo.dania, nal.ł Bplś.ć

3, o€ob. .kradająca oświadĘenie obdl€an. j.6t ołEślić pźynależnŃć pBze.góhych
.khdńlków m.jątko*ych, dochodów l ebdl+.ń do majątłu odĘbnego i mająlłu objęl.go
ńalŹ€ństąspólnoŚctą h.jąlłowł

., ośuiadą.ni9 maiąlko 6 dotycą m.ją[,u w knju i ż gnni.ą,
5, ośWladd.nl€m.j{r$eobejBuj.ijMl.źvl.żyr€hościpl.nlężn.,
6. w częścl A ośwl.dcenia awarte .ą lrlom.c]. j.wn., w eęści B aś l.fomacio n|.I.Me

dolycąc. .dEśu t.ńi.s:tania skhd.ją..go oświaddcnie o@ mi.jsca połoź.nia
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po apoznaniu sję ż pżepisam uslawy ż dnia 21 ś]eĘnia 1 997 l, o og€i]*i u peadżn E dżiałalności
oo§pódaeą pżez osoby pełnią€ funkq€ pubLime (Dż U Nr 106, poż. 679, ! 1993 l, N. 1]3, p@, 7l5
,N-16r,@ 1'26 z1999. N j9 p.7 433,ż2ooo.,Nl26 poż,306oEż2oo. -, Nl l13 pd 93! N
2l4 odu 

'306ro,ł 
JsEw} ż dn,a 3 rJ B 1990, o saToĘąż,e 9T,,1/T D/ LJ u 200l l .,1.1.2 poż
N,23,pd 210 N 62 pU 55B N, |,3,po,c3.4 N,-Ą3 p.u -27,iN,2ll pd

1306). zgodnj€ z aal 2ah lej usEwy ośw]adżń, ze pc adam krhodząe s skłld maże,jskiei 6pólnoś.i
mąąlkM] lub sbnowĘ€ mój fująlek odlębny
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Neby]€m(am) (nabyl hój nEŁonok z wyłąaed]eń ńienia pżynalebĘó dó jąo ńająIku ołębne§o)
od skaóu PańsF.va, ]nnej pańslworej osoby pEMej, Fdńoślgk sóżądu leryloMlnąo, jch e]ązkj{ lub

od lorJnarci osobJ pżłT n.slępłą* r,e,,. ko,. poo.qab fu}-J t ońo/. p/€E,gL _ r.ezy
oalę tDrod oo tĘo __ _._________...n_]_:_(_____aau_6"+
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skhdniki mi€nia ruóomego o w.lióści po@ej 10,000 żlolyth (w pżypadku po]adów msh.nienych
1.1.zypodaćra4ę ródA ,,o, plooJlc ,

>aL )11Jc.tl_,_0l asoho |\.k. ..ł.V u |I){]1 : ra mAŁriLt4, Jal)

zobowiąan]a pieniężne o €ności powyże] 10,000 zwch w lym Ecąlnięte k€dyly L poż}ĘkioE
v.runki,na]akiohżośiarudŻelone(mb€ckooósPiązkuz]akimŻaź€niem,wiakejslskoŚół..,
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czĘŚĆ B

PNY,* Ń*ład@n'B slihd.m Śłitdolbv{a). ż n. poól.uió all 233 § 1 Kodgksu kmąo ż podanie

n'Fpialdy lub żlEjanió pEvdy gei kaB pebsimi. mlnóś.i.

&tdru.c...J.l a?.łal! ,l ,** lI"fuejażl(Ł[ {rĄ

fi solt ,;r:.

Njsdo§B drahhośd W&ój@l w,dnidis w..kĘ§le pEd,łdl E§h,d' i Pi€żęel wfu,niE l4klBi,

MeddyąEdnadoąńĘóld,6r'.nle5*a'iąyń

(

ł


