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Z tego tyiulu osiqgnqlem (?ldm) w roku ubiegtm przychod tdochod wwysoko$cl

nne n eruchomosci (plac€, dzialki)
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- srodkr pion rq2ne ze rcmadEofe w walucie porskiej .. 19. gqp- PtA/

- srodkipienlezne zg.omadzone wwallcio oicej: . .Pi.F.M*!Y.

-papiery wartosciowe: lrid li,\fl
n€ hwolq.

Nabyl€m(arn) (nabyl m6j mal2onek) mi€nie od SkaJbu Paishrs, inn€i pafstwowej osoby prawnej jednostek samoEqdu teryrorlafego.
iclr zwlqzkow lub kom unainsi osoby prawnej ktorc podl€gslo zbyciu w drcdze pE eta€u :

Podae rcdzaj mienia, date nabyc,la, od koso

l

a' Nlelestem elonklem azqdu anirady nadzorczel, komisji rewizyjnel sp6lkr plawa handlow€go, Enit€z czlonkiem zarzqdu fundacji
prcwsdzqc€j dzialalno54 sospodarcz4

a" Nie j€stsm zatrudnlony(g) anitsz nie wykonuje innych zaje6 w sp6lkach prawa hand owego, K6|e moglyby $ywolywac podejrzenie
o moia stronniczosc llb Int€rcsowno$e
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Z tego ty'iulu osiqgnqlern(elam) wroku ubieglym dochod w$ysokosci:
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3 a'Niejeslemczlonldemzarzqds.ndynadzorozFjantkomisjtrcwjzyjnejsp6ldzte

pot!ziolni:

Z tego tt^utu osiqgnqlen(dEm) w roku ubfegtfi dochod w Wsokogcl :

W rustFpujqcych spftkach pr4ra handowego post?dam ntzejpodsne udziajy tub

(naAve 6pb h - 6drcq, wisrko66 udziarw idd

Z tego tytulu osiqgnqism(qhm) w .oku ubt€tm dochod w wysotosci

R6wno@€Sni€ oswladczan, ro w epolce ... . . . .

moje udzlat (lub akcle) przokEczal4 10 %

W pozostalych sp6lkach prawB handtowego posiadsne udzi€t tub akcje nj€ stanowiq

Nie prowadze dzlalalnoscl gospodarczej na w{asny nchunek aniwsp6tht€ z innyrnios

0 % kapltalu.

i, n{e zazqdzam rdwnioz taka dzistalnoscia

ani nie jestem pzedstawici€tern czy !e2 petnomocnt(tem w proMdzenhr takiel

@

Z tego blutu oslqgnqlen(Rlsm) w roku ubisgtyn dochod w wysokosci :
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Skladnikimienia ruchomego o wadogct powyzei 10 OOo ztovctr (w pzypadku pojazdow mechanicznych natezypodaa rnaiie, moderi rck
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zobowiqzania pienlFzne o wadosci Powy2ejlo oo0 zlotych, zlolych tym zaciqsniete kredyly ipozyczki o|az warunkr, na iakch zosrary udzi€tone

hne dane o stani€ majqlkowym i
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dzialalnoscl gospodarczej pE ez osobypelniqce funkcje pubticzne (Dz u z2006r Nrzl€,poz lse4zpozn zm )za podanie niepmwdygrczi
kara pozbawienia wolno$cl
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