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osoba stladaią.a ośrłiad.żenleobowiąran.lest do 4odneto r prawdą staEnn.to i
zup€lnego wypełnienia każdel z rubryk,
J€źeli pośżee€óln! rubryki nle znaidu.ią w konloalrrym prrypadk! la§t6owania, neleł wpl3eć

,nle dotyaży".
3, oroba śkłedalą.aoświadcr.nleóołxlążana iest okr€glć prryn.l€żność Po6t ż€!ólnyó
§kl.dnikóił majątkouych, dochodór| l żoborłiąrańdo maiątku odĘbnego l ńaiątłu obrętelo
malżeń§ką w§pólnośdą maiątk@rą,
4. ośwladczenie o §tanie mahtkowym dotytży h.jątku w k,aiu i za srani.ą.
5. oŚwled.żenle o śteni€ nąiątto{rym obelnllie róurn|eż wierżyt€lności pienl€żne,
5. W częśal A ośwladcżeniażawańe Ę informaaie iawne, w arqlki B ż.śinfunn.ala nleiawńc
dotycząG€ adleśu zamlesźkania śkladeiąc€8o oświadcżenie oraz lnleiśćapolożenia
nl€rućhornóśGi.
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1, Posiadam udzialy w spółkach hendlowych 2 Udżiałem 8minnych osób prawnych
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Posiadan akcje w §pólkach handlowy.h z udżialem
8minnych osób prawny.h lub pnedsiębiorcóW,
\ł których uęestniczą/ta|ieosoby-nalełpodaćliczbę
i emitenta akcji:
1,

.............,..tł!Y,,,..,,.l.h..tł.ł''......,,,....,....-...
- """"'-..''.........

{ I

akcjete stanowią paklet Większy nlż 10% akcjlW spólce:
z te8o t]^ulu osiągnąłem(ętar!)y roku ubie8łym dochód w Wysokości:

^.4,łł

2, Posiadam akćje W i
...

_.............

R^".

hańdlowy.h- naleł podać li.żbę iemitenta akcji:

zte8o t]^ulu osią8nąlem(ęłam) w roku ubie8tym dochód

W

Wysokości| ,,.,lkd.....a!.o_.kta".........

ll

Ąą

L44Po

Nabyłem(am) (nabył mój ma}żonek,

odrębnego)

od

ż Wylączeniem

mienia prżynależnego do ]ego mdjątku
skarbu P3ństwa, ]nnej pańsiwowej o5oby praWne], Jednost€k samorządU

ter}torialne8o, ]ch żW]ążkóW, komUna nej osoby praWnej ub związku metropolitdlnego następujące
mlene, ltorF podle8.1p żbycU W drodze prż€t3lgu na]ezv podać opis mienia idatę nabyca, od
l

oBo:,,,,*(

...Ił_..l}4.":1..... ..........
l{

1, ProWadzę dziala]ność gosPoiarczą {należy podać formę prawną i przedmiot drałalności):...,.,.,,.,.,.

A4l

ly.raarń

osobiscle,..,,,.,,,źłł(^,,-...&ł!.l^!.
,l|

';;;;,;;;'t;;;;';;b"-i
Z

;ii_ _dAąą

tego trtułu osią8nąlem(ęlam) W rokU ub egłYm przYchód dochód

W

Wysokości]

2. Zarządżam działalnościągo5podarcżą lUb je§tem przedstawicielęm

l,T;jJĘi:,

::

:;;::;::,:,"|:-:l

';.,;i;;;';;;;;;;;,;;";;,,,ll

7

l,Ł

li

j]illljl|l,,,*'

peJngmocnikiem takiej

|!

_*|7_

*1

. .. .

...

OaąĄ

teso tvtułu osią8ną|eruięlam) W r9ku,it]biegłym do( hod
/t^Ą,
Olł Lt" t-,

W

Wysokości: ,,.,,,

Vll.
W spółkach handlowYch (nażWa, s]edziba 5pólki):

-jestem cżlonkiem zarządu (od kiedY):

i;;i;;;;;;;iil;;;;;;;;;;;,;j'i;;i,;;;l,',,....ż,ż
]estem crłonkiem komisjilewiryjnej (od k]€dy):

,

..gLĘń,,,',',

_',

,,.,,/!ł*

;",;il;;;,*".ł;;6;i;;;i;;;;;r;il;;;;;;i;;;;, .;;

..d";!

-- - -

1,1,"

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lUb !nneJ dzlała nośc
kwot UżyskiwaIych_z każdego tytulu:

fta/"-

żoq, 6L

{c(^^

lx.
składniki mienia ruchome8o

o
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Powyżsże ośWiadcżenie skladarn śWladomy(e), iź na pod§tawie ań.
233 § 1 l(odeksu karne8o za
podenie nieprawdy lub żatajenie prawdy
8rożi kara pozbawienia WolnoŚci.
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