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Uwaga:
jest do zgodnego z, prawdą, starannego i
1. osoba slłładającaoświadczenieobowiązana
zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.
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3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określić
odrębnego i majątku
składników '";ątt.o*ych, dochodów i. zobowiązaft do majątku
obj ętegomałżeńskąwspóInościąmajątkową.
za granicą.
4, oświadczenieo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i
pieniężne.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierrytelności
info.rmacje niejawne
zaś
B
jawne,
części
w
6, W częściA oświadczenia za:wartesą informacje
miejsce położenia
araz
dofyczące adresu zamieszkania składającógo oświadczenie
nieruchomości.
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Posiadam ldziaĘ w spółkach handlowych - nalezy podaó Liczbę i emitenta udziałów:
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udziaĘ te stanowią pakiet większy niż,I}Y, udziałów w spółce:
w roku ubiegtym dochód w wysokości:
Ztego tyrufu osiągnąłem(łam)
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1. Posiadam akcje w spółkach handlowych _ naheŻypodaelłezĘł emitentaŹkqi|-
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akcje te stanowiąpakiet większy ruż l0%oakcji w spółce:

vr rokuubiegłym
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Ztego tytułuosiągnąłem(łam)
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(nabyłmoj małŻonek,
zwyłączeruemmienia ptzynależnegodo jego majątku
Nabyłem(łam)
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- wspólnie z innymi osobami
przychódi dochódw wysokości:
...,.......
Ztego tytułuosiągnąłem(łam)
w rokuubiegłym

gospodarcząIubjestemprzedstawicielem,pełnomocnikiem
2' Zarządzam działalnością
(na|eŻypodaó formę plawną i przedmiot działalności):
takiej działa|nośct
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- osobiście

- wspólnie z innymi osobami
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1.W społkacŁhandlowych (nazwa, siedziba spółki):
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- j estem członkiem zarządll (od kiedy) :
- jestem czŁonkiemrudy nadzorczej (od kiedy):

Ztego tytułuosiągnąłem(łam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:.............

-jestem członkiem zarządu / odkiedyl
- jestem członkięmrudy nadzorczej lod kiedy / '.....,,,,...,.
- jestem członkiemkomisji rewizyjnej/ od kiedy / ,.,,.,.......,.
Ztego ryh]fuosiągnąłemlłamlw
roku ubiegłymdochód w wysokości...''.........
3. W.fundacjach prow adzących dziatalność
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komisjirewizyjnej/ od kiedyl ,.,,.....'..',.
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i zakesie
w rolnictwiew zakesie produkcjiroślinneji ałierzęcej,w formie
w},trvórczej
Nie dotyczytziałalności
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Nie dotyczyradnadzorczychspółdzielnimieszkaniowych

gospodarstwa
rodzinnego

