
o6WIADCZENIE

o stanie maiqtkowyrn

Ja, nizej podpisany(a)

zamieszkaty(a) w

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczej przez osotry pelniqce funkcje publicznb (Dz. U. z 20OG r. poz. 1584, z

p62n. zy.), zgodnie z art. 10 tej ustawy oSwiadczam,2a.posiadam wchodzqce w sklad

malzefiskiejwsp6lnoSci ustawowEd lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny: :

I

1. Dom o powierzchni: ....1. ..... m' polozony .........Q..1.. I!.11
,/aores: ..1 ' ,* - -.( {

tytur prawnv: . . .r(4ll& >t*W....,,aSPo:6Up-4.t... Afulrbf hp.t"*.Q
,-l .. ,; l."

tytul prawny (wtasno56, wsp6fwtar;no56, uzytkowanie wieczyste, dzier2awa, inny tytul, podai;

;^l,i\.tclNt r. .



z tego tytulu osiqgnq{em(qrlanr) w roku ubieglym przychod i dochocj w wysokosci:

4. Inne nieru
, powierzchnia:

m2

5. Zasoby pienigzne:

- Srodki pieniqzne zgromadzone w w'rucie porskiei: 34{ ooc {
Srodki pienigzne zgromadzone w wertucie obcej: ....&.9.?..F+r,o

. paptery warto5ciowe:

na kwotg:

Nabyrem(am) (nabyr m6j matzonek) mienie
p ra wnej, jednostek sa morzqdu terytorialnego,
podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

lf

od Skarbu pafstwa, innej pahstwowej osoby
ich zwiqzkow lub z.wiqzku metropolitalnego, kt6re

>(

1' a* Nie jestem czlonkiem zarzqc)u, rady nadzorczej rub komisji rewizyjnelsp6rki prawa

-"-m,":::,:"lufundacjip,o*uo=i"ejdzialalno66gospodarczq.

lwymienic pelnione funkcje i :;tanowiska wraz z na,Ztego rvturu osiqgnqlern(*lam) w roku ubit>srym doch6d ffi"ffi,i:::"t



2' a* Nie jestem zatrudniony(a), rrie vvykonujq innych zajqcw spolkach prawa handlowego, kt6re
moglyby wyworac podejrze;nie o moiq stronniczosc rub interesownosc.

z

J.

tego tytu{u osiqgnqlem(giam)w roku ubiegrym dochod w wysokosci: ......
a* Nie jestem czlonkiem zarzqclu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spoldzielni.l)

tt+e da@O?,

(podac pelnionq funkcjg, nazwg i adres sp6ldzielni)

ZIego tytu{u osiqgnqlem(glam) w rbku ubieglym dochod w vrrysokoSci: ..............

4' w nastgpujqcych spolkach prawia hzrrrdlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:

(nazwa sp6lki _ adresy, wielko6i udzial6w, ilo66 akcji)
Z tego tytulu osiqgnqrem(gram) w fo,ku ubiegrym dochod w wysokosci:
R6wnoczesnie o6wiadczam, ze w sp6lce

W pozostalych sp6lkach prawa

kapitalu.

1. Nie prowadzq dzialalno6ci gospodarczej

nie zarzqdzam takq dziatalnoSc;ia. nie
prowadzen iu takiej dziala InoSci.2)

, ; ; ;;;,;,; ;. ; i 
" :r,':,y i : : in':: :LT:f J'i;:.

IV

na wlasny rachunek lub wspolnie z innymi osobami,
jestem pzedstawicielem czy pelnomocnikiem w



u{e

Z tego tyturu osiqgnqrem(glam) w ror<u ubieglym dochod w wysokoSci:
[,v

skladniki mienia ruchomego o warto.ci powyzej 10 000 z{otychmechanicznych nalezy podai markg, model i rok produkcji,l:
\w przypadku pojazdow

VI
Zobowiqzania pienigzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tyrn zaciqgnigte kredyty i po2yczki

ililffiki, 
na jakich zostary ud::ieione (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim zdazeniem, w jakiej

Z tego tytutu osiqgnqlem(gtam) w roku ubieglym dochod * *v"o*os"i,



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),2e na podstawie art. 14 ust.'l ustawy zdniaZl
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczel przez osoby pelniqce

funkcje publiczne (Dz. U. z 2Q06 r. poz. 1584, z p62n. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara
pozbawienia wolnoSci.

+.6"t,r4"
(miejscowoS6, data) (podpis)

1) Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniovr4rcn,

') Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roSlinnej i zwieggcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego, a takze pelnienia funkcji czlonka zazqdu na podstawie umowy o Swiadczenie uslug zazqdzania, o kt6rej mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia g czerWca 2016 r. o zasadach ksztaltowania wynagrodzeil os6b kierujqcych niektorymi sp6lkami

(Dz. U. poz. 12O2,2 p62n. zm.).

ne.


