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jest do zgodnego i, prawdąo starannegoi
|*b*,:;, składającaoświadczenieobowiązana
wypełnieniakażdejz rubryk.
zupełnego
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f. Jeże|iposzczególnerubryki nie znaidują w konkretnym
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poszczególnych
obowiązana jest określić przynależność
3. osoba składającaoświadczenie
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majątltu
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4, oświadczenie
pieniężne.
o staniemajątkowymobejmujerównieżwierzytelności
5. oświadczenie
jawne, w częściB zaśinfo.rmacjeniejawne
6, W częściA oświadczenia zawartesą iqiormacje
ora1' miejsce położenia
doĘczące adresu zamieszkania *-ńJu;ą""go oświadczenie
nieruchorności.
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Ztego tyfutuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm przychod'i dochód w wysokości:.....'''....
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1. Posiadąrr1ud,iaŁyw spółkachhandlowych_należy podać liczbę i emitentaudziałów:
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1. PosiadamĄlje
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Adreszamieszkania
osobyskładającej
oświadczenie
:
Jawność
informacji
wyłączona
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