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tytui pfawny (wlasnoSC wspolwiasnogC, wielkogc udzlalu) :

3 Gospodarstwo rolne:
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tytulprawny (wlasnoSd wsp6lwlasnoSC, uZytkowanie wleczyste dziedawa, inny tyt!1 - podad jaki) :
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5 Zasoby pleniezne;

" i lfir7 ,ltnn .--srodki pieniqine zgromadzone w watucle potsklej i ... .. ff :.!.).Y: .u_.y. u..l ..

Nabylem(am) (nabyl mdi mal2onek) mlenie od Skarbu Paistwa, innei pansMowej osoby prawn6j, jednostek samOzqdu t€rytorialnego
lch zwiqzkdw lub komunalneJ osoby prawnej kt6fe podlegalo zbyc u w drodze przetargu :
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1, a* Nie j€st€m czlonklem zazqdu anl rady n8dzorczej, komisli rew zyjnoj spdlkl prawa handlowego, ani tez czlonklem zarzqdu fundacji
prowadzqcel dziaialnoSd gospodarczq.

d:la+cb.s4ta,sp€d€+€r+ . "t

(wlmienid peinon€ lunkcjs istanowlska wr9?4 nazwam spolek lLrnd€cli)

Z tego tytulu oslqgnqlern(qlam) w roku ubi€glym dochOd w wysokogcj :..

Nle jestem zairudnlony(a) anltez nle vrykonujQ innych zajQd w spdlkach prawa handlowego, ktdre moglyby wywoiyrvac podejzonie
o molq stronniczogd lub Interesown0S6,
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'\ e oo-yczy'€d nadzoreych 6pdldz,€l rroszhan'owlc_
' Nio dolyczy dzalahoEci wylw6re6j w niclwi6.

(nazwa spolk - adl€sy, wi€lkosd

Z tego tytulu osiqgnqlom(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysokoscr : .. ...

moje udzlaly (lub Ekcje) przekraczajE 10 %.

W pozostalych sp6lkach prawa handlowego posladane udzialy lub akcje nte stanowiq,lO % kapitalu.

IV

Nie prowadze dzialalnogci gospodarczej ne wlasny rachunek ani wspOlnie z innyrni osobam , nie zarzqdzam r6wniez takq dzlaialno6ciq

ani nie jesiem pzedstawicielem czy tez pelnomocniklem w prowadzeniu takioj dzialalnosctr.

Prowadzq w wyzej okr€3lony sposdb dzlalalnogc polegajqcq na i

Z tego tytulu oslqgnalem(Qlam)w'oku ubiegtym doch6d wwysokogci : ...



V

skladniki mlenia ruchomego o wartogci powyzei 10 ooo zlotych (w pzypadku pojazddw mechanicznych nalezy poda6 marKq, modet i rok
produkcji): t-, ^-. t- lftT sAg/- q041r

.... . :. :..4..k-. . 
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. 4-v..r..4. t...

zobowiqzania pioniQzne o wartosci powy2€j 10 000 zlotych, ztotych tym zaciqgniQte kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielon€
(wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokogc ) |

vtl
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PoWZszo oswiadczenle skladam 6wiadomy(a), 2e na podstawie art, 14, ust ,1, uotawy z dnla 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenie

dzialalnogci gospodarczej pzoz osoby pelniqce fu nkcje publiczne (Dz. U. z 2006 |. N r 2'16, poz. 1584 z p62n. zm.) za podanie nleprewdy grozi

kara pozbawienia wolno6ci.
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