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í.osoba składaJąca ośwÍadczenie.obowląłna j"=ľ do zgodnego z prawdą
starannego ĺ zupďnego w]ŕpďnĺenia każdel zrubryk.

?-Jeżeli poszczególne rubrykl nle znajduJą w konkretnym przypadku
zastosowanía, nateży wpĺsaé '.níe dotvcano.

3.Osoba składaJąca ośwĺadczenie obowiąrana jest określĺć przynależnośó'poszeegóĺnych skłađńików maJątkowych, đocľlođow i zobowíą-ń ä; *"jątku.odębnegoĺmajątkuobję!egomałżeńskąvrrspóĺnoścÍąmajątkową.

4.ośwĺadczeníe o stanÍe majątkorn41m dotyczy ľnajątku w kraju ĺ zagranicą
S-ośwíaďcŻenie o stanÍe maJątkotlym ob_ejmuje równieŻ wíerąĺtelności
pÍenĺę'żne.

6;W cĘścí A ośwÍadczenĺa zawarte są ínformacje jawne, w częścl B- zaśin_foglcje - niejawne doý-ęącę ad-resu 
'uríoiő"aonl" ;łi;á;jł"go

ośwĺa'dczeníe ore,;z růł'íejsca póło*đnĺa nĺeruc ho mości.
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.ztąqtytułu osĺągnąłem (ełam1w roku ubíegfym doł:ľródw wysokośđ:........._....-



akcjetestanowiąpakĺetwíększynÍŻto%akcjlwspółce:... .............
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podal lĺczbę2. Posiadam akcje w , innyďt spółkach handlowy'ch - naĺeży
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podaó forľnę práwną ĺ przedmlotí. .Prowadzę dáďalnośé gospodarczą (należy
dzialalności):...
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- wspólníe z innymi osobamĺ,... NJ.Ę {JOTíCZ Y

Zte€totytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegým przyctród i dochód w wysokości:..

2. 7arządzarn dáałal n oścĺą gospodarczą lu b jeste m przedsĘicie lem, pełno m o -

."ĺrĺ"ňł"ĺ.iái izíałalności (ňátezv podać formę prawną i przedmiot dzíałalnoścĺ) :
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'}'i; W spółkađr, handĺowyc*r (nazłrra,'sĺedába spółkĺ)i.:... j.--
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Powyższe. ośľiiadceenie
$.'í' K@ksu. kámęgo,.?a _śwĺadomy .(a)' tz1a :at' .eqg-

niepraudy lub" zaŕajenie pra$,'cy : gtoá kaĺa
sl{iadam
P9danie

pozbąwĺenĺa uolĺrości.




