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po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 Jierpnia 1997 r. 3 ograniczeniu prowad enia dzialalnosci gospodarczej
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tl
Nabylem(am)
terytorialnego,

(nabyl.m6j- malzonek) mienie od Skarbu Pafistwa, innej pahstwowej osooy prawnej, jednostekich zwiqzk6w tub od komunarnej osoby prawnej, r<tore pooi6glb;;a;; drodze przetargu:
samorzqdu

tak*,lI
Poda6,rodzaj mienia, datq nabycia, od kogo ..........tL::...i.e.... .A(.e.1,r1

6".

ill
't. a i rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, ani teZ czlonkiem

b 056 gospodarczq.

p dzorczQ lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, czlonkiem zarzqdu fundacji
il

....... ... ....... ...........t:..t.,. s......../.p..{.r..

2

(wymieni6 petnione. funkcje i stanowiska wraz z nazwami sp6tek i fundacji)Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:.._ .... ..

a* Nie jestem zatrudniony(a) 
-"-.i 1"? nie wykonujq innych zajq6 w sp6lkach prawa handlowego, kt6re moglyby wywola6podejrzenie o mojq stronniczoS6 lub interesowno56.

b* W sp6tkach prawa handlowego wykonujq ni2ej wymieniong zajg.cia:

.. .:...'.."'- :::1 .n

Z tes o tyturu os i qs n qre m (qt", ) *( ?:fl ;", I lJff fl'oiffi'.t;ffi 3&:3:i:: :::]:i :i : il

't,

2.

r6wnieZ takq

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d * *yso'ko6"i,.
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Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej
model i rok produkcji):

V

10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podai man<q,

! tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w rok4,ubiegly,i11 {qih6-d w wysoko6ci:
.. ir{

Powy2sze oSwiadczenieskladam Swiadomy(a), ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy zdnia2l sierpnia 1997 r.
prowadzenia dziatalnoSci.gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne 1Oz. U. 22006 r. Nr 216, poz.
zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

t1
Y-a-i.tt..* r.L- .?L e..z 1o n4-

(miejscowo66, data)

Nie dotyczy rad na.dzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych
Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie.

* NiewlaSciwe skreSli6 i uzupelni6, wpisujqc w poszczeg6lnych

o ograniczeniu
1584, z p62n.
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