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Uwag!:
1. osob. skł.daiąca oświadcfcde obowiązana iest do zgodncgo z Priwdł stara!'r€go i żupełnego
ĘPcłnienia bżdĆi ż tubryk.
2. Jeż€|i Posfcfcgóln€
rubryki nie fnaiduią w konl&ctnvm pff}Padku żastosowaaia, nalcży łTisać
''ni€ dotvcł'l.
3. osoba sldadającaoświadczcDi€ obowiązanaiest okeś|ićpf,ynależność
posf.żegó|nych składników
maiątkouYch' dochodów i zobowiąfań do maiątl:u odĘbneso i m.iątr.u obiętcgo małż€ńsĘ
BsPótnościąnaiłtkową
4. oświadczeniemaiątkowe dotyczy naiątku w kaiu i fa $anicą.
5. oświadczenie maiątkowe obcimuie ótnicż wierzFelności Pieniężne.
6. w częściA ośqriadczeniazawnrtc Bł info.macie iavle, w cżęściB zaśinforna€ie nieiame dotycfące
adresu żaEieszkania skład.iącegooświadcfenieotaf micisca położenianieruchomości.
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NtasY z iIni' 21 sicĘnń l 997 !' o ogmicz€oiu Prcwadzgti' &iu łalnośc1
Po faPo,o. u slę z PŹęismi
8ospoda.c,ejPrzcf osobypełĄce futcie pr:blrcfdć(Du. U' N! 10ó' Poz. ó79, z 1998r' Nt 113,poz. 715i N! 1ó2'
poz. 1126'f 1999r Nr 49, Poz. 483' 2 2000I. N' 26'paz' 306 ot^zf 2002.' Nr 113'Pof' 984i Nt 214,poz. 18oó)
oE us!lw]'z dd2 8 marca 1990Ę o sMoŹą&ie glolnnYm@f' U' f 2001 r' Nr 1{2,pof. 139'lo@ z 2oo2 r.
Nr 23,por.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,po2.98.{.
N! l5l. poz. l27l rNr 2t4,poz. 1806),
zgod,ie2 arr.24htej
ustas]' ośviadcfaD' że Posi,dafu wchodzącc v B.<ładfr*łźcóskiei wsPólfuości '"aiątkovTi blh BtLnoviące
nói naiąkk odĘboy:
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zasobl Pieoiężne:
. środkiPieniężnef$omadżonc w valuclc polskiej:
. .;!odki pimięfnc zgtom,dzone w 9a|uoe ob.ci.
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r Nierpłścige skcślic.
3 Ni€ dotyczy dfŁłflności wytwórczej w to]aictwie w zakesie
Fodu}ą loślimej i fwielzęcej, w fomie i za}rcsre
gospodaĘtwa ro&imego.
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