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po zpomiu się ż prżepismi usra§T z dDia 2l si€rpni! 1997 r, o ogfuicżeniu pŃwa&enia
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000 rys. zL tytDł prlwny:

ńttżcńska YsDólrość
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§łuł piaMy: malżniska wspólóość ńajqlto§a
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Z lego lyułu osiągnąłen(ęłm) W roku ubiegłyń dochód w s]rśokości]nie dotyc2ł

Nabrłefo(ań) (nabył nój nałżonek, z B}lącćniem mienia pźFaleaego do jego mająlku odĘbneso)
od sl@bu, imej pŃslworej osoby praMej. jednośek smoźldu ler}łoiialne8o. icn z}iążlów lub od
komunalnej osoby pm\Tej naĘpujące mienie. kórc podleea]o zbyciu w dBdZ piretaigu - naleł
podać opis nienia i datę nabycia. od kogo :bie dotyczy

dżiałaInośćgospoddc,ąj (naleł podać fomę pnMą i pźedniól dżiałalności):
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cdoŃien rady nadzoFćj (od kiedy): nie dotyczy
jescn czloŃi€n konhji Ewizyjn€.j (od kiedy) ni€ dotycży
Z tegó tyrulu osiągnąłem(ęłm) w roku ubieełyn dochód w }Tsokości: nie doryczy
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3, v

firndacj&h plovadz4cych dżiałaliośćgospoddcą|ii. doiyczy
jesien członl(ien zdządu (od kiedy): nie dolyczy
jćśenczłonkiem rady nadżorcrj (od kiedy): nie dolyczy
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_
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Pienięźne o wartości poq}żej ]0,000 żło!,ch.w tln żaciągnięic kndyty i Połczki
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