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1.   Osoba    skladająca
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oświadczenie    obowiązana    jest    do    zgodnego    z    prawdą,    starannego    i    zupel
wypelnienia
każdej z rubryk.

2.   LJeżeli   poszczególne   rubryki   nie  znajdują   w   konkretnym   przypadku   zastosowania,   na]eźy   wpisać
dotyczy".

3.   Osoba    skladająca    oświadczenie    obowiązana   jest    określić    przynależność    poszczególnych    skladni
majątkowych,  dochodów  i zobowiązań  do  majątku  odręl)nego  i  majątku  objętego  malźeńską  wspóln
majątkową.

4.   Oświadczenie o stanie majątkowym  dotyczy majątku w kraju  i za granicą.
5.   Oświadczenie o stanie  majątkowym  obejmuje  również wierzytelności  pienięźne.
6.   \^/  części  A  oświadczenia  zawarte  są   informacje  jawne,   w  części   8  zaś   informacje   niejawne  dotyc

adresu
zamieszkania  składającego oświadczenie oraz m iejsca  polożenia  nieruchomości.
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Zasoby  pienięzne:
-środki  pieniężne zgromadzone  w walucie  polskiej
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4.  mne  nieruchomości:
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działy te stanowią pakiet większy niz  10% udzjałów w spółce

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2.  #osiadam  udziały  w  innych spółkach  handlowych -należy  podać  liczbę  i  emitenta udziałów:  .....

tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
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kcje te stanowią pakiet większy niz  10% akcji  w spółce

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

2.  Posiadam akcje w  innych spółkach handlowych -należy podać liczbę  i emitenta akcji

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

zb#ciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo
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-wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym  przychód i dochód w
wysokości

2.  Zarządzam   działalnością   gospodarczą   lub  jestem   przedstawicielem

(nalezy  podać  fomę  prawną  i  przedmiot działalności):  ............l.h...u

-osobiście

-wspólnie z  innymi  osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

#:'półkachhandlowych(nzwa"edzibaspółki)     .   .      LL.. d-{|k

-jestem  członkiem zarządu (od  kiedy)

-jestem  członkiem  rady nadzorczej (od kiedy)

-jestem członkiem  komisji  rewizyjnej (od  kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w  roku  ubiegłym  dochód  w  wysokości
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X.
Zobowiązania  pienięzne   o   wartości   powyzej   10  000   złotych,   w  tym   zaciągnięte   kredyty   i   pozyczki   o
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inkcie  11  ezęści  A (adres):

P  wyższe  oświadczenie  składam  świadomT(a),  iż  na  podstawie  art  233   §   1   Kodeksu  kamego  za  podanie
ni   prawdy  lub  zatajenie  prawdy grozi  kara pozbawienia wolności.
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