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Niniejszyrn skladam uzupelnienie do zlo2oneg o pzeze mnie oswiadczenia majqtkowego.

w oswiadczeniu z dnia22 marca 2017 r. w dziale lll i lv powinno byc:

._ ill
1. a.. Nig jestem czlonkiem zarzqdu ani rady nadzorczej, kqmisji rewizyjnej sp6lki

czlonkiem zarzqdu fundacji p rowadzqcej dzialalno66 gospoOa rczq.

nieiestem czlorikieiin zarzqdu ani rady nadzorczel, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, anl te2
czlon kiem zarzqdu fu ndacji p rowadzqcej dziafal no66 g ospoda rczq.

(wymieni6 pelnione funkcje istanowiska wrazz nazwami sp6lek ifundacji)

Z tego tytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osiqgnqlem dochodu

2' nych zajqC w sp6lkach prawa handlowego, kt6re moglyby
noS6.

nie iestem zatrudniony ani te2 nie wykonujq innych zajgf w sp6lkach prawa handlowego, ktrSre moglyby
wywola6 podejrzenie o moJq stronniczo56 tub interesownoS6.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie osiqgnqlem dochodu

nfe jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni

(poda6 pelnionq funkr:jg, nazwq i adres sp6tdzielni)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: nie osiqgnqlem dochodu

4. W nastqpujqcych sp6lkach prawa handlowego posiadam ni2ej podane udzialy lub akcje:

nie dotyczy, nie posiadam udzial6w, ani akcji w sp6tkach prawa handlowego

prawa handlowego, ani

3 a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.l)

(nazwa sp6lki - adresy, wielko66 udziat6w, ilo56 akcji)
Z tego tytutu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: nie osiqgn4lem dochodu



R6wnocze6nie oSwiadczam, ze w sp6lce: nie dotyczy
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N,ie prowadzg dzialalno6ci gospodarczej na wlasny rachunek
r6wnie2 takq dzialalnoSciq ani nie jesiem przedstawicielem
dzialalno6ci.''
Prowadzg w wyZej okre6lony spos6b dzialalno56 polegajqcq na:

ani wsp6lnie z innymi osobami, nie zarzadzam
czy te2 pelnomocnikiem w prowadzeniu takiei

nie prowadzq dzialalno5ci gospodarczej

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie osiqgnqlem dochodu .
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