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z przepisami ustatr'ry z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
ctzialalno6ci gospodarczel pzez osob\r pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. 22006 t. poz. 1584, z
p62n. zm:'); zgodnie z arl. 10 tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
tr'o zapoznaniu siq

rnatZefi skiej wsp6lnosci ustawowej lubr stanowiqce m6j rnajqtek odrqbny:
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tego tytulu osiqgnqlem(q*am) w roku ubieglym przych6d
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doch6d
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wysoko5ci:

(adres, tytul prawny: rMasno$C, wsp6lMasnosd, inny Mul - podac jakl oraz inne dane)
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Zasoby pienig2ne:
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papiery warto6ciowe:

na kwotg:
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I'labylem(am) (nabyl m6j ma2onek) mienie od Skarbu Paflstwa, innej pahstwowej osoby
rawnej, jed n ostek samo rzqd u terytorial nego, ich zwiqzk6w lub zwiqzku metropolitalnego, kt6re
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podlegalo zbyciu w drodze przetargu:
tak*
l)oda6 rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo .........
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. a* Nie jestem czlonkiem

zelrzqdu, rady nadzorczej

lub komisji rewizyjnej sp6lki

handlowego, czlonkiem zazqdu fundacji prowadzqcej dzialalnoS6 gospodarczq.
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iltego tytufu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegiym doch6d wwysoko6ci:
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il' a* Nie jestem zatrudniony(a),

nie wykonujg innych za1q6,w spolkach prawa handlowego, kt6re
moglyby wywola6 podejrz:enio o moiq stronniczosi lub interesownosi.
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tego tytulu osiqgnqlem(9{am) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:
i;. a* Nie jestem czlonkiem zarzildu, nady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6ldzielni.l)
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(podad pe{nionq funkcje, nazwg i adres sp6ldzielni)

Z tego tytulu osiqgnqlem(glanr) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:
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tAlpaslePujqcych sp6lkach prawa handlowego posiadam niZej podane udzialy lub akcje:
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(nazwa spolki - adresy, wielkoSd udzial6w iloS6 akcli)

21tego tytulu osiqgnqlem(q{am) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci:

F{ownoczeSnie oSwiadczam, 2e w sp6lce

:................. moje udziaty lub akcje pzekraczalql0o/o.
pozostalych
\V
sp6lkach prawa hattdlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq 10%
l apitalu.
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Nie prowadzg dziatalno6ci gorsporlarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami,

nie zarzldzam takq dzialalnoSclq, nie jestem przedstawicielem czy pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialatno6oi.2)
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,il tego tytufu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d

wwysokosci:
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V
likladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w
rnechanicznych nalezy podad markq, model i rok produkcji):
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VI
ifobowiqzania pieniqzne o warto6ci powyzej

1O 000 zlotych, wtym zaciqgnigte kredyty ipo2yczki
jakich
trraz warunki, na
zostaty udzierlone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej

tvysokoSci):
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tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci;
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l)owyzsze o6wiadczenie skladarn Swiadomy(a),2e na podstawie aft. 14
ust. 1 ustawy zdnia2l
ljierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez
osoby pelniEce
l'unkcje publiczne (Dz. u. z 2006 t" poz. 15g4, z p62n. zm.) za podanie
nieprawdy grozi kara
pozbawienia wolnoSci.

Ll*u'^*-r /4'
I

o1?.

ko( 6

A.
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t' Nie
dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
Nie
dotyczy dzialalnoSci wytr,rdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej I zwiezQcej,
')
w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego, a takze pelnienia funkcji czlonka zareEdu na podstawie umowy o
Swiadczenie usfug zazqdzania, o kl6rej mowa
w art' 5 usl' 1 pkt 1 ustawy z dnia g czerwca 2016 r, o zasadach ksztaltowania
wynagrodzei os6b kierujqcych niekt6rymi sp6lkami
(Dz. U. poz. 1202,zp62n.zm.\.

