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OSWIADCZENIE

o stanie majqtkowym



ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przychod i dochod
An'-

Y's tDd. Yc-z f

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej:.. h\Q, co {?gc

w wysoko6ci:

- u.tAssoi{

tl
Nabytem(am) (nabyl m6j mazonek) mienie od skarbu pafistwb, innej panstwowej osobyprawnej' jednostek samozqdu terytorialnego, ich niqzk6w lub antiqzkumetropolitalnego, kt6repodlegalo zbyciu w drodze przetargu:

Poda6 rodzajmienia, o#"b*ia, od kogo.....J

a" Nie jestem czronkiem zazqdu, rady nadzorczej rub komisji rewizyjnejspo{kiprawa
handrowego, czronkiem zazqdufundacji prowadzqcej dziararno.6 gospodarczq.



2' a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonujg innych zalqcwspolkach prawa handrowego,
kt6re moglyby wywola6 podejrzenie o mojq stronniczosc lub interesownosc

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:)g.i.8...e.f,..1-f..c-zy
3' a* Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisjirewizyjnej spoldzielni.l)
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1' Nie prowadzg dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami,
nie zarzqdzam takq dzialalnosciq, nie jestem pzedstawicielem czy pelnomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialalnoSci.2
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skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 1o o0o zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy poda6 markq, model i rok produkcji):
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Zobowiqzania pieniqzne o wafto6ci

i po2yczki oraz warunki, na jakich

zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci):

zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty

(wobec kogo, w zwiqzku z jakim

VI

powyzej 10 000

zostaly udzielone
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ztego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),2e na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej pzez osoby
pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z2OOG r. poz. 1584, z p62n. zm.) za podanie nieprawdy
grozi kara pozbawien ia wol noSci.

tJnqq# pLt jalpl4q
(miejscoftoSc,d?ttE)

t 
Nie dotyczy nad nadzorczych sp0ldzielni mieszkaniowych.

" Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produk$i roslinnej i zwiezqcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzirinego, a tak2e petnienia funkcji czlonka zazqdu na podstawie umowy o Swiadczenie uslug za zqdzania,o kt6rej mowa w art. S
ust. 1 pK 1 ustawy z dnia 9 czerwca 20'16 r. o zasadach ksZaftowania wynagrodzeri os6b kierujqcych nieK6rymi sp6lkami (Dz. U.
poz. 1202, z p62n. zm.\.

* NiewlaSciwe skrc5li6 i uzupelnid, wpisujqc w poszczeg6lnych punl(ach odpowiednie dane.


