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2018 -03- 2 9

z dnia 18 grudnia 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2437)

PREZ..

..Zał..

OŚWIADCZENIE

o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu
Właściwy urząd skarbowy
.,\bXkb& SZ<A^.fe.y.^....vA.
Ja, niżej podpisany(a) .CŁt*Yurf.Qr.... Jai^^....

Afe2^.^^

(imiona i nazwisko, nazwisko rodowe - również w przypadku mężczyzn)
urodzony(a) .M.ALWfYi&..J.X&**

w MMS^JtfAk.MUłuMA.:.

zatrudniony (a) w ..tfojeMdjdjJfalKI

t

SfaŁu\

(miejsce zatrudnienia, stanowisko)
zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2062, z późn. zm.) oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego oraz objętego małżeńską wspólnością
majątkową wchodzą:
I
Zasoby pieniężne
1. Środki zgromadzone w walucie polskiej: ..A.SQ*.QQQ...7A.
2. Środki zgromadzone w walucie obcej:.
II
Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania
1. Dom:
powierzchnia:
położony na działce o powierzchni:

.m2

adres:
tytuł prawny: ..A»£ME?!Jfr
2. Mieszkanie:
powierzchnia:
adres:.
tytuł prawny:.Mtf?J*A
3. Inne nieruchomości:
powierzchnia:

m2

~...4&^ht.

4

adres:.

~.ą<kX<kk

tytuł prawny (własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki oraz inne dane):
...k^Mfdk

.........

.....

4. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

rr^T.

powierzchnia: ...TT... m 2
adres:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać jaki):
Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w ubiegłym roku dochód w wysokości:

III
Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł
(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)

&&mfM*&... tw&fahty. .tlftfid*,.. &M\1 ... &Qte *

iv
Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego
(nazwa spółki, siedziba, wielkość udziałów, ilość akcji)

V
Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768) inne niż wskazane w pkt IV
(rodzaj, ilość i wartość)

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

zl<f[^Mk-...%\\dą.Q.Uf^.
(miejscowość, data) (podpis)
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