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Posiadam ldziaĘ w spółkach handlorł.ychzudziŃ.em gminnycir osób prawnych lub
przedsiębiorców, rł'którycir uczestliezątakie osoby _ naleŻy podaó liczbę i emitenta
ldziaŁow : ..'......'......

udziaĘ te stanowią pakiet większy nź 10

0ń udziałow

w spółce

:

Ztego tyfułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym doclród w wysokości:
2' Posiadam udziały w innych spółkaclr handloiłych_naleŻy podaó liczbę i emitenta

Ztega ti'fułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

ry.

w spółkach handlowychzudziaŁem gminnych osób prawnyclr lub
przedsiębiorców, w któryclr uczestnic3:1takie osoby _ naleĄ podać liczbę i emiterrta

1' Posiadam akcje
akcj
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akcje te stanowiąpa]<iet rł'iększy niŻ 10 % akcji w spółce : .............'..

Ztego tytufu osiągnąłem (ęłam) rł,roku ubiegłym doclród w wysokości

:
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liczbę i emitenta akcji
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Nabyłem (am) (nabył mój małzonek, z w),łączeniem mienia przynaleznego
do jego
majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, inriej paristwowej o'óuy" prawnej, jednostek
sanrorządu ter5łorialnego, ich związkou, lub od komunaini osob5, prawnej
następujące
mienie, które podlegaŁo zbyciu w drodze przetargu _ nateźy pojue opis
mieni"; a;;;
nabycia, od kogo : ......'.'....... .......'....',1//.ł.:...'....łz.ł.:-'rc.ZF............
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V/ spółkaclr handlowych (nazwa,siedziba spółki) ,
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jestem człon]<iem zuządu (od lciedy) : ................

_

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : .......'.....'''

-

jestem członkiem komisji rewizyjrrej (od kiedy) : ....'..'....'.'.

Ztego tyrufu osiągrrąłem (ęłarn) w roku ubiegłym doclród w wysokości:
'.......''.

lub zajęc,

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartościpolł1'zej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychna|eŻy podaó markę, model i rok produkcji)
:

X.

Zobowią?ania pienięzne o wartościpowyzej 10 000 złotych, rłl tym zaciagnięte kred1'ty i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zwią7ku z jakim
zduzeniem, w jakiej rł.ysokości): ..'.............

PoryŻsze oświadczenieskładam świadomy(a), iŻ na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu
kamego zapodatie nieprawdy |ilb zatajenie prawdy grozikarapozbawienia woiności'
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