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Uwaga:
1.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.

)

Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4
naleiy wpisad ..nie dofyczy".

3.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okresli6

w konkretnym przypadku

zastosowania,

przynale2no5d

poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochodr6w i zobowiqzarl
odrgbnego i maj4tku objgtego malzerflsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkowq.

do maj4tku

4. OSwiadczenie o stanie

majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. OSwiadczenie o stanie

maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pienigine.

6.

W

A

oSwiadczenie zawarte s4 informacje jawne, w czpsci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsce
poloZenia nieruchomoSci.
czg5ci

CZ4SC A

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pienipZne zgromadzone w walucie polskiej:
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ilr.
w sp6tkach handlowychzudzia\em gminnych os6b prawnych lub
przedsiqbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby-nale?y podac liczbg i emitenta

1. Posiadam udzialy
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udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz I\Yo udziaNow w sp6lce: .?xe..ott0fiX.W.......... ... ....
. . . .i.j................
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: :!l*Q..fl,O!\g?4t . . .
2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych

udzial6w: .?ri 3... de.h{w.t,..........

Z

tego

-

nale?y podai liczbg

tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d

i emitenta
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IV.
1. Posiadam akcje

w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub

akcje te stanowi4pakiet wigkszy

z

tego

ni?I0 % akcji w sp6lce:

tytulu osi4gnqtem(qlam) w roku

2. Posiadam akcjg ry innych sp6lkach
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handlowych-naIe|y podai liczbq i emitenta

akcji: .hie....fu.frV*d
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V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl4czeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrpbnego) od Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
drodze przetargu - nale?y podad opis mienia i datq nabycia, od kogo:

vI.
1. Prowadzg dziaLalnoSi gospodarczq(naleZy

dzialalnoSc D: . ni.e....

podai formq prawne i przedmiot
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Ztpg? ty'tulu osiqgn4lem(plam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokoSci: ..fu.oe....
'.dp.W.%.

Ztego tytulu osi4gn4lem(plam) w roku ubiegtrym doch6d w wysokoSci:
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VII.
W sp6lkach handlowyc h (nazwa,siedziba
-

sp6trki) :
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jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .lW...fl,eV.n%d............
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jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.fu...0.4""t

Ztegotytulu osi4gnqlem(plam) w roku ubieglym doch6d
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x.
Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia,gnigte kredyty i
poLyczki oraz warunki, na jakich zostaly udziglone ( wobec kogo, w zwi4zku,z jakim
zdar zeniem, w j akiej wys oko c i) : . n).e. . . gah t
WW-t
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PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 napodstawie art. 233 I Kodeksu karnego
$
zapodanie nie prawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolnoSci.
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