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Uwaga:

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego lvypełnie'

nia każdej z rubryk'

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym prŻypadku zastosowania' należy wpisać "nie dotv-

3.

4.

5.

6.

ezv:.
osoba sklaclająca oświadczenie obowiązana jest określic przynależnoś.Ć. Ęo:z:T9:l]'ych 

składników mająt'
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oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą

oświadczenie majątkowe obejmuje również wieŻytelności pieniężne'

W cześci A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje.niejawne dotyczące adre_
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Zasoby pienięŻne:

_ Środki pienięŻne gromadzone W Walucie po|sk]ej:

- środkj pieniężne gromadzone w Walucie obcej:

- papiery wańośc]owe]
na kwotę:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku L']biegłym pzychód i dochód w Wysoxoscl 'ł'0o
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Pos]adam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udz]ałów: N (E ooT{ (1Ll

udziały te stanowią pakiet większy niz 100/o udŻiałÓW W spółce:

Z teqo tytułu osiągn4em(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

tv.

Posiadam akcje W spÓłkach handlowych - na|eŻy podać liczbę i emitenta akcji

akc]e te stanowią pakiet Większy niz 10% akcjiw spółce:

z tego tytułu os]ągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd W wysokośc]:
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1. Prowadzę działalność gospodarczł (nalezy podać formę prawną] przedmiot działalnoŚci):
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w rok! ubiegłym dochÓd W wysokości:
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z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości:
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubległym dochÓd W wysokości:



3' W firndacjach prowadzących działalność gospodarczą

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): łi lc

- jesiem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji lewizyjnej (od kiedy):
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PowyŹsze oŚwiadczenie składam śWiadomy(a)' iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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[(eodeis)

i Niewłaściwe skreślić'
2 Nie dotyczy działalności w}'twórczej w rolniciwie w zakresie produkcji loślinnej i zwieŻ ęcej, wformie izakresie gospodar

' lie aotyczy ń naazorczych spoldzielni mieszkaniowych'


