Uwaga:
Osoba skladai4ca oswiadczenie obowi4zanaiest do zgodnego z prawd+ starannego i zupelnego wypelnienia kaidei z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rublyki nie znaidu.iEw konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac ..nie dotvczvr'.
3. Osoba skladai4ca o6wiadczenie obowiEzana iesl okresti6 przynaleinog6 poszczeg6lnyc-h skladnik6w maj4t'
kowycrr, ooctrod6w I zobowi4za6 do mai4tku odrqbnego i malEtku obietego maEeisk4 wsp6lno6ci4 ma"

1.

itrtkow4.
Osvriadczenie mai4tkowe dotyczy majqtku w kraru i za granicE
O6wiadczenie maiqtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci plenieine.

4.
5.
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W czg6ci A oswiadczonia zawarte s4 irrtormacle jawne, w. czQsci B za6 informacie _nieiawnedotyczEce adre'
su zamieszkaniaskladajqcego o6wiadczenieoraz mielsca poloienia nieruchomo6cl.
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Zasobypienig2ne:
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Posiadamudzialyw sp6lkachhandlowych- nale2yPodai liczb9i emitentaudzial6w:
udzialyte stanowiEpakietwiQkszyni2 10%udzial6Wwspdlce:................
Z tego tytulu osiqgnEtem(qtam)w roku ubieglymdochod w wysokogci:
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Posiadamakcje w sp6lkachhandlowych- nale2ypodadliczbgi emitentaakcji:
akcjete stanowiqpakietwiekszyniz 10% akcjiw spolce:...... ... .. .............
... ...--....-..-........
w rokuubieglymdoch6dw wysokosci:
z tegotytuluosiqgnqlem(elam)
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Inne dochodyosiqganez tytulu zatrudnienia

X.
ZobowiqzaniapieniqZne o wartoScipowy2ej10 000 zlotych,w tym zaciqgnigtekredytyi pozyczkioraz warunki,
w jakiejwysoko6ci):........:.
na jakich zostaly udzielone (wobeckogo,w zwiqzkuz jakim z-darzenieffi,

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a),i2 na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksukarnegoza podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawieniawolno6ci.
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I
Niewlaiciwe skre6lic.
'
Nie dotyczy dzialalnoSciwytworczejw rolnictwiew zakresie produkcji roslinnej i zwierzqcej, w formie i zakresie gospodar- stwa rodzinnego.
" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

