OSWIADCZENIE
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rustannry z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczq pzezosotly petniqce
funkcje publiczne (Dz. U. z2006 r. poz. 18g4,
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podad jaki):..
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Ztego tytulu osiqgnqtem(elamlr w roku ubieglym
pzych6d
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5. Zasoby pienigzne:
- Srodki pieniqZne zgromadzone w
willucie polskiej:
- Srodki pieniq2ne zgromadzone

wwalucie obcej:
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Nabylem(am) (nabyl m6j mafZonek) mienie od
skarbu pa6stwa, innej pahstwowej osoby
prawnej' jednostek samozqdu te4rtorialnego,
ich zwiqzkow rub zwiqzku metropolitalnego, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze pzetiargu:
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Poda6 rodzal mienia, datq nabycia, odlkogo
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1' a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej spolki prawa
handlowego, czlonkiem zazqdufrrndacji prowadzqcej
dzialarnos6 gospodarczq.
.\

\Jestem

czlonkiem zarzqdu, radl, nsd=orczej rub komisji
rewizyjnej sp6rki prawa

handlowego, czlonkiem zazqclufundacji prowadzqcej
dzialalnos6 gospodarczq.

(wymieni6 petnione funkcje i stanowiska
wraz

z nazttamirp6n* ,'r"O".jli

Ztego tytutu osiqgnqlem(qlam) w rol<u ubiegtym
doch6d wwysokoScr:..........1JAat.. ..gle.fq,(.tf
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2' a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonujq
innych zaJeew sp6lkach prawa handlowego,
kt6re moglyby wywola6 podejzenie o
mojq stronniczosc lub interesownosc.
sp6lkach
prawa
handrow*go wykonuiq nizej wymienione
w
zaiqcia:

Ztegotytulu osiqgnqrem(qtam) w rokr.r ubiegrym
doch6d w wysokoscor .
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(podaC pehrionq funkcjg, nazwe i adres
sp6ldzielni)

ztego tytulu osiqgnqfem(qtam) w rcku ubiegrym
doch6d wwysokosci:...........,...
4' w nastqpujqcych sp6lkach prawia harndlowego
posiadam ni2ej podane udziaty lub akcje:
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(nazwa sp6lki - adresy, wielkosd udziafdw,
i1066 akcji)

Z tego tytulu osiqgnqfem(qlam) w

r.ku ubiegrym doch6d w wysokosci:
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1' Nie prowadzg dzialalnoscigospodanzej na
wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymiosobami,
nie zazqdzam takq dzialalnorlciq, nie jestem pzedstawicielem
czy pelnomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialalnorlci.:r

2. Frowadzg

w wyzej okre6lony sp,os6b dzialalnoS6 polegajqcq
na:
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Z tego tytulu osiqgnqfem(qram)
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rok:u ubiegrym dochod w wysokosci:
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skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej
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000 zlotych (w pzypadku pojazdow

zobowiqzania pieniq2ne

o wartosci powy2ej 10 0oo zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
ipo2yczki oraz warunki, na jalrlich zostaty udzielone (wobec
kogo, w zr,tiqzku z jakim

s?
Ltryt ... \2A .
pEp
.61,
fry.W.4
"'['.1..'

. ry' tlr.9

.\n.n

yn

rryQ RQ_-r2lr

iWW

)
? ?q g.? ..lri,t+.vtAt1ty ..g.naz€n.b1t:t "b_o

.

ftUtaoLt

-

I,a,wvOv"V]

eLc\4.

Z tego tytulu osiqgnqrem(gtam) w r<lku ubiegrym doch6d wwysokosci:
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Powyzsze oswiadczenie skladarn Svviadomy(a),2e na podstawie
arr. 14 ust. 1 ustawy zdnia
21 sierpnia 1997 r' o ogranicz:eniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarcz
q pzez osoby
pelniqce funkcje pubriczne (Dz. U. z:,2006 r. poz.
1sg4, z po2n. zm,) za podanie nieprawdy
grozi kara pozbawienia wolno6ci.
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(miejscowoS6, data)
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Nie dotyczy rad nadzor@ych sp6fdzielni mieszlianiorvych.

" Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produk{i
roslinnej itttiezqej,w formie izakresie gospodarstwa
rodzinnego, a tak2e pelnienia funkQi czlonka zaz4du na podstawie
umowy o Swiadczenie uslug zaz4dzania,o

ust

l

pld 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksdaftowania
wynagrodzei os6b kierujqcych

poz. 1202, z p62n. zm.).
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Nierr,fasciwe skreslid i uzupetnid, rapisuiqc w poszczeg6lnych punKach
odpowierinie dane.

kt6rej mowa w art. 5

nieK6rymisffiami (Dz.
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