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4. Inne nieruchomoSci (place, dzialki):
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5. Zasoby pienigzne: 
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l '(4 Ni" jestern czlonkiem zarz4tJu, rady nadzorczej lub omisji rewizyjnej spoiki prawa
handlowego, czlonkiem zarzqdufundacji prowadzqcej dziatalno6i gospodarczq.

y' Jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spolki prawa
handlowego, czlonkiem zarzqdufundacji prowadzqcej dzialalno56 gospodarczq.

(wymieni6 pefnione funl:cje i stanowiska wraz z nazwami sp6lek i fundacji)

Ztego tytulu osiqgnqlem(g{am) w r,oku ubiegtym doch6d w wysokosci:

z9Niejestem zatrudniony(a), niei wykonujq innych zajqcwsp6lkach prawa handlowego, kt6re
moglyby wywola6 podejrzerrie c' moi4 stronniczos6 lub interesownosc.

$w sp6lkach prawa handrowego wykonujg nizej wymienione zajgcia:



Ztego tytutu osiqgnqlem(glam)w rokrr ubiegtym doch6d w u4rsokoSci: ................
z@ Niejestem czlonkiem zarzqdu, r'ady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spoldzielni.l)

)i(Jestem czlonkiem zauqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6ldzielni:

(poda6 pelnionq funkcjg, nazwg i adres sp6ldzielni)

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w r<>ku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

4' W nastgpujqcych sp6lkach prawa hiandlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:

(nazwa sp6lki - adresy, wielko6i udzial6w, iloSi akcji)

Ztego tytulu osiqgnqlem(g{am) w roku ubieglym doch6d w ur;rsoko6ci:

R6wnocze6 n ie o6wiadczam, 2e w spolce
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W pozostalych spoNkach

kapitalu.

oje udzialy lub akcje pzekraczajE 1O%.

prawa handlowego posiadane udziaty lub akcje nie stanowia 1Oo/o

IV
1' Nie prowadzg dzialalno6ci gospodarczq na wNasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami,

nie zarzqdzam takq dzialalno$ciq, nie jestem pzedstawicielem czy pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialalno6ci.2)

2. Prowadzq w wyzej okreSlony spos6b dzialalno66 polegajqcq na:

ztego tytulu osiqgnqlem(gram)w r.ku rrbiegrym doch6d w wysokosci:



V
skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zrotych (w przypadku polazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markg, rnodel i rok produkcji):

VI
Zobowiqzania pienigzne o wartosci powyzej 10 000 z{otych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udziehtne (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysoko6ci):
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Z tego tytulu osiqgnqrem(gram)w r.ku ubieglym doch6d w wysokosci:

Powyzsze oswiadczenie skla<lam 5'rviaclomy(a), ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby petniqce
funkcje publiczne (Dz. U. z 2'0oG r. poz. 1584, z po2n. zm; za podanie nieprawdy grozi kara
pozbawienia wolnoSci.



lflprvsdzo p ,le,a8, dn!8u
(miejscowo6i, data)

'/ Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych
2) Nie dotyczy dzialalnocci wytw6rczej w rolniclwie w zakresie produkcji rodlinnej i zwierzecej, w formie i gospodarstwa

rodzinnego, a tak2e pelnienia funkcji czlonka zarzqdu na podstawie umowy o swiadczenie uslug zarzqdzania, r

w art' 5 ust l pkt 1 ustawy z dnia g czerwca 2016 r, o zasadach ksztaftowania wynagrodzeh os6b kierujqcych
(Dz. U. poz. 1202, z p62n. zm.).

kt6rej mowa

sp6lkami


