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Uwaga:

i zupelnego wype|nie1. osoba sk|adaiąca oświadczenicobowiązrna jest do zgodncgo z prawdą, stalannego
nia każdejz rubryk.
na|eżywPisaÓ -nie dotv.
2. Jeże|iposzczegÓ|ne rubryki nie żnaiduil w konkretnym prżypadkuzastosowania.
czv" ,
w ma.
-3. Osoba sk|adaiąca oświadczcnic obowiązane icst okrcś|iÓp]zyna|eżnoććpoazczegć|nych sk|adnik
ma|nością
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4. oświadczenie maiątkowo dotyczy mailtku w kll|u i z. gran|c|.
5' oświadczenie maiątkowe obeimui. ]Ównicż wi.lzyt.tności Pi.niężn.'
nieiawne doty.rzące8d.
6. W częściA oświadczeniazawart.3ą informacie iawne,lv cz?ści.Bz.aś-informacie
po|ożcnia
niclucnomosc|.
resu iamieszkania sk|adaiącego oświrdczenlc orrz mi.lsca
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3. Gospodarstworolne:
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4. Innenieruchomości:
powierzchnia:
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Posiadam udziatyw spÓtkach handlowych,-na|eżypodać|iczbęi emitentaudzialÓw:
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udziatyte stanowią pakietwiększy niŻ1Oo/o
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Ztego tytutu osiągnątem(ę|am)
w roku ubiegtym dochÓd w wysokości:'......./".L*k*
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Naby|em(aml(naby|mÓj ma|żonek,
z wylączeniemmieniaprzyna|eżnego
do iego maiątkuodrębnego}
dd skarbu Pa stwa' innejpa stwowoiosobyprawnej,jednosteksamonąduteMoria|nego,ich związkÓw|'b od komunalne'osoby prawnejnastgpujące
mienie'ktÓrepod|egalozbyciuw drodzoprzotargu- n9|oł podaćoPis mienla i datę nabycia'od kogo:
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7tego tytutuosiągnątem(ę|am)
w roku ubieg|ymprzychÓd i dochÓd w wysokości:
.//.Ąf.......
2 . Zarządzam działa|nością
gospodarczą lub jestem przedstawicie|em,
(na|eżypodac formę prawnąi przedmiotdzia|alności}:
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wspÓlnie z innymi osobami

Ztego tytu|uosiągną|em(ętam)
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jestem cztonkiemzarządu(od kiedy):
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jestemcztonkiemrady nadzorczei3(od kiedy):

Ztego Ętulu osiągnątem(ętam)
w roku ubiegtymdochÓd w wysokości:
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gospodarczą:
3' W fundacjachprowadzącychdzia|alność

- il;;;il;;;;;il;il;;,::: :::: :::M"\'
-

jestemcztonkiemkomisji rewizyjnei(od kiedy):
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Powyższe oświadczeniosk|adam świadomy(a},iż na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy Iub zatajenio prawdy grozi kara pozbawionia wo|ności'
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d.lJJ.ln,t
.R/^Ą.....-....^.
(nlieisiowość,data)

l Nigw|aściwo
skreś|ić.
i zwienęcsi'w formiei zakrssiegoapodart Ńi" ioivov o'iir''|nościwywÓrczei w ro|nictwiow zakr68ieplodukciiroś|innej
stwa rodzinnego,
3 Nie dotyczyrad nadzorczychspÓ|dzie|nimigszk8niowych.

