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Ztego tytulu osiqgnqtem(flanr) w roku ubieglym przychod
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doch6d wwysoko6ci:
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(adres, Mulprawny: wkrsnosc, wspdlwlasnosc,
innytytur- podad jaki oraz innedane)
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5. Zasoby pieniqzne:
- srodki pieniqzne zgromadzone w vrrarucie porskiej:.

- Srodki pieniqzne zgromadzone w vvalucie
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Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek) mienie od Skarbu pa6stwa,
innej paristwowej osoby
prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego,
ich ruiqzk6w lub zwiqzku rnetropolitalnego, kt6re
podlegalo zbyciu
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zeyctu *
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drodze przertarl;u:
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Poda6 rodz1mienia, d"te i"nv.ia, od

kogo

_:
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1' a" Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa
handlowego, czronkiem zazi4dufundacji prowadzqcej
dzialarnosC gospodarczq.
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(wymlenid pelnione firnkejrl i stanowiska wraz z
nazwaml spdlek i fundaqi)

ztego tytulu osiqgnqrem(gtam) w roku ubiegtym doch6d w
wysokosci:

2" a* Nie jestem zatrudniony(a), rrie wykonujq
innych

zajq|w sp6lkach prawa handlowego,
kt6re moglyby wywolac pode,jzenie o mojq stronniczosc
lub interesownosc.
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Ztego fftulu osiqgnqfem(gtam) rnr rok,u ubieglym
doch6d w wysokoSci:.............L....
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(podad p(*nionE funkcjg, naaflg i adres s@ldzielni)

ztego tytutu osiqgnqfem(qram) w roku ubiegfym doch6d
wwysokosci:
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(nazwa spClki - adresy, wielkosd udzial6w, iloSC
akcji)
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1' Nie prowadzg dzialalnosci gospodarczej na wfasny rachunek
lub wspolnie z innymi osobami,
nie zazqdzam takq dzialalnosciq, nie jestem pzedstawicielem
czy pelnonrocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialalnoSci.z
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Zobowiqzania pienigzne

o wartoSci powpej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty
ipo2ye,zki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone
(wobec kogo, w uiqzku z jakim
zdazeniem, w jakiej wys oko6ci)
:
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Inne dodatkowe dane o stanie
qajqtkowym:
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Z tego tytulu osiqgnqrem(gtam) w roku ubiegfym doch6d
wwysokosci:

Powyzsze oswiadczenie skradam swiadomy(a),
ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1gg7 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczq pzez osoby
pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. ,,2
2O06 t. poz. 15g4, z po2n. zm.) za podanie
nieprawdy
grozi kara pozbawienia wolnoSr:i.
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t Nie
dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszl:aniolvych.
" Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictrrvie
w zakrcsie produkcii roslinnej izwiezgcej, w formie izakresie gospodarstwa
rodzinnego' a talde pelnienia funk$i czlonka zar,qdu
na podstawe umowy o swiadczenie uslug za zqdzania,o
kt6rcj mowa w art. 5
ust' 1 pK 1 ustawy z dnia 9 czenrvca 2016 r. o zasadrtch
ksztaftowania wynagrodzefi os6b kierujqcych niel(orymi
sp6tkami (Dz. U.
poz. 12O2, z p62n. zm.).
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Nieudagcirrre skresrid i uzuperni6, rapisuiqc w poszczeg6rnych
punktiach odpowiednie dane.

