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Uwaga:

1' Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4,
starannego i
zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk
2' Jeteli poszczegrilne rubryki nie znajduja w konkretnym prrypadku zastosowania,
nalezy wpisad "nie dotyczy".

3' Osoba skladaj4ca

oSwiadczenie obowi4zana jest okrestid prrynale2no56
poszczeg6lnych skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zafi
do maj*tku
odrpbnego i maj4tku objgtego marzeriskQ wsp6lnosci4 majqtkow4.
4. oswiadczenie majqtkowe doty czy majqtku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pienipine.

6' W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dofycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadc zenie oraz

poloZenia nieruchomoSci.
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3. Gospodarstwo
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akcje te stanowi4pakiet wigkszy
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Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d. w

wysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z vrylqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale?y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo:
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- wsp6lnie z innymi osobami
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jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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jestem czlonkiem zaruqdu (od kiedy):
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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Inne dochody.osi4gane ztytulu zatrudnienia lub innej
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IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zhotych (w przypadku pojazdow
i
rok produkcji):
model
mechanicznych naleiry podai markg,

X.
Zobowiqzania pieniEZne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zacirynigte kredyty
i po|yczkJ oraz warunki, nd jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

czQSC B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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(miejscowoS6, data)

I

NiewlaSciwe skreSli6.

2

Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej

zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3

Nie

doty czy r ad nadzor czy ch sp 6ldzie lni mie s zkaniowych.
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