
staro

(miejscowoSi)

Uwaga:

na jest do zgoilnego z prawdq, starannego

4 w konkretnym przypadku zastosowania,

jest okreSlid przynale2no56
6w. i_ zobowiqzafl do maj4tku
majqtkow4.

w kraju i za granic4.
pienipine.

w czgSci B zaS informacje
Swiadczenie oraz miejsca

cz4sc A
J a, niz€1 podpi sany(a),

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pct zapoznaniu siE zprzepi
dz:ialalnoSci gospodarczej
poz. 1584) oraz ustawy z dnia
Nl 142, poz. 1592 z p6in.
wchodz4ce w sklad malzeriski
I.

Z.asoby pieniEzne:

- Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie



- iirodki pienip2ne zgromartzone w walucie obcej:
.. nte"..dotqceq.

J J ,, -".'"'

Skarbu Rz,4stwa: \Z szt -,4,ZADz'- (ZAoS'r)
,. LTh sxt: Zy, ttilguk(eon+r,) , 

g0szE_g,AQt,zL

s Fgag!*{sOrpt.= {d aal n'h'lflQto_i ebo 5,2:L_
E4.ADA zT p:AM +,),EZZ szI _ se .' ZaA-rt, yZdi};i;)

na kwotg:

nojo. .fio.Zxeri sl<a

o

z dn, 19.12 ,lo nr,; r"

- uplaLal I lS vJ dzialt s
,qrunt pbol awraiem'J V J

0 /r0}d,
:48 m'L

m"



::t::-' :dziaty 

w sp6rkach handrowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

z t)t"eotytulu osi4gn*lem(elam) * ro* ubiegtym doch6d w wysokosci:

q

IV
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - narezypodai riczbg i emitenta akcji:

izt\%akcji w

ztego tytulu osi4gnqlem(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

v



- Je:l?T czlgn$iem zanzqdu (od kiedy) :tliP dn*t tret t!, ., !., r.,rv... .rat 6/ {iul.ur(/y
,;,.,.,

- lestem czlop\iemrady nadzorczej (od kiedy):. .....f1t9. .,..@afigrzr t
')*Y

ubiegtym doch6d w wysokoSci:



::::: 
(elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

:l:::::::i iedv):

- jestem czlonkiem k isii rewizvinei /orl kiedy):

ztego tytufu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osi4gane ztytttuzatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajEc,
z podaniem kwot uzyskiwanych zktzdegotytulu:



IX. I

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych(w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podai markg, model iroi produkcji):

nic

X.
wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty
a jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqpku z jakim'
koSci):

,, :kli,e: .dnigerg



cz4sc B

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), iz napodstawie er:t.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci,

' NiewlaSciwe skreSlii.
' Nig dotyczy dzialalnosci wytw6rc zej w rolnjctwie w zakresie produkcji
., zwierzgcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.- tlre clotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.

roSlinnej i


