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Nabyrem(am) (nabyr rn6j marzonek)
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R6wnocze$nie oSwiadczam, ze w sp6lce
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.moje udzialy (lub akcje)
ptzelcaczaiq 10%..w pozostalych sp6lkach prawa hanolowelo
posiadane udzialy lub akcje nie
stanowi4l0% kapitalu.
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Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzlj 10.000 zlotych(w
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Inne dodatkowe dane o stanie maj4tkowym:
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ztego frtulu osi4gn4lem(plam) w roku ubiegtyil doch6d w wysoko$ci:
e na podstawi e art. 14 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnia
gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne
za podanie nieprawdy grozi karapozbawienia
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aoty" zy radnadzorcrych sp6ldzielni mieszkgniowych.
'r Nie dolyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwle.
* Niewla$ciwe skreSli6 i uzupelnii, wpisuj4c w po$zczeg6lnych punktach
odpowiednie dane

