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Uwaga:
1 Osoba skladaj;1ca oswiadczenie obowiqzana jest do z6odnego z prawdq, staranneBo izupelnego wypelnienia

kardej z rubryk.
2. Jr:zr:li poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa( _n-fq_{q!ygV I

3. Osoba skiadajqca oswradczenie obowiqzana jest okredlii przynaleino6c poszczegolnych skladnikow

majqtkowych, dochodow izobowiqzarl do majqtku odrqbnego inrajqtku objgtego nralienskq wspolno(ciq
rlajqtkowq.

4. o(wiadcu c-.nie o stanir. majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.

5, O(wiadczenie o stanie ma,jqtkowym obejmuje rowniei wierzytelnoici picnigine.

6. W czqici A o(wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgici B za( informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci.
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qianr) w roku ubiegryrn dochod w wysoko(cr:

2 Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych * nalezy podai liczbq iemitenta udzjalow

ilt

I l)osiadain Lldziaiy w spolkach handlowych z udzialer, grinnych osob prrar,vnych iLro przurrsrrrrr r)rcow,w ktr:rych rlczcstnlczE ral<1e osobv 
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I Posiadam akcle w sprrkach rrandrowycrr z udziarem grninnych osobw ktorych uczestniczq takie osoby * nalezy podai

o wartosci
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liczbq
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Z tego tytulu osiqgnqiem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysoko(ci: .....,....

Pos adam akcje w nnych sp,lkach r,,onoro*v.i .- *i.r, o.lr. i,,r;*,";,i;r,r r,.rr,.,.

o))2 .lfr ?c eI tcBtr tytulu osiqgn4lq,m(qlarrr) w .oku ub,r:gtyrndocnirl {*yrulrosc
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Nlrbyturr(anr) (nabyi rnol matzonek, z wylQCZeniem rnienia przynaleznego do 1tl13o malqtku odrqbncgo)

orl Skar[tu Parr:;twa, innel panstwowe] clsoby prawnel, .lednostek samorzqdu terylorialneSo, ich

rw 4zk9w, komunalnel osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalneEo nastqpuJQCe mienie, ktore podlegalo

zhyr.rp w drodze przctargu - nalezy prldac gpis nrrenia idatq nabycia, od kogrl:
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"osobtscrc *2 /o9*r/
- wspolnre z innymt osobami

Z rego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod idochod w wysoko(ci:

2 larz.ldzarl dz aialno(crq g,ospodarczq lub jestem przedstawicielern petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(rralezv podai formq prawnQ iprzedmiot dzialalnosci):
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- wspolnrc z inrrymi osrlbamr

Z tego tVtulu osrqgnqiem(qlam)w roku ubieglym dochod w wysokosci:
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- lestem czionl<ienr rady nadzorczej (od kiedy):

- l0slr.rn r:zlonkiern k<lmisli rtrwizylnel (od kiedy)
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5kladniki 'nrenrA rLrchonlL,go o wartosct powyzei_10 OO0 zic+tyrh (w
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X.

Zobowiqzania prenigzne o wartoici powyzel 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte krerJyty rpozyczki orazwarunki' na iakrch zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w 1akrel wysokoici):
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