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1. Posiadam ldziały w spółkach hand|owych z udziałem gminnych osób prawnych lub

prŻedsiębiorców' W których uczestniczą takie osoby - należy podać licżbe iemiienia udziałów:
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2' Posiadam UdŻ]ały w innych spó]kach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałó\v: '''''''
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1 Posiadam akcje W społkach hand]owych z !dz]a]em gminnych osób prawnych
prŻecls ębiorców' W których uczestnicza.tak e osoby _ należy podaó iczbę i emilenla akcji:
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Z tego tytułu osiągnąem(+am) w roku ub egłr'm dochód W Wysokości:

2. Pos]adam akcje w nnych Śpó]kach handlowych - nalezy podać ]iczbę i emitenta akcji:
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od Śkarbu Pańsi'a' nnej państwowej osoby plawnej, jednoslki samoŻądu teMorjalnego' lch
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Z iego t!łułu os]ągnłem(ę.łaNd W rokLl ubieglym dochód W Wvsokości]
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W społkach handlowych (nazwa' siecjŻjba spółk|): '' ''?!€' ł:?.!1'9-''u.

jestern członkiem zaĘądu (od kiedy): '.'''-.. ''-''.'.' ''nir'''łet'qłr-{.

- jesiem cŻłonkjem rady nadzorĆzej (od kjedy):

- jestem członkjenr komisj rewizyjnej (od kiedy):
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DANE O$OBOWE
PRAWNIE CHRONIONE

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań' 233 s 1 Kodeksu kamego
Źa podanie nieprawdy lub zatajenle prawdy glozi kara pozbawienia wolności.
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