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Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie od Skarbu Paistwa, innej panstwowej osoby pravvnej,
jednostek samozadu terytorialhego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawrej, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze pzetargu:

l

1, a* Nie jestem czlonkiem zanqdu anl rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spotki prawa handlowego,
ani tez czlonkiem zazadu fundacii browadzacei dzialalnoSC oosoodarcza.

handlowego,
q.

Aa*c

(wymienl6 pelnlone funkcle I stanowiska wraz z na"'^,i ami sp6lek I fundacjl)

Z tego tytulu osiagndem(elam) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: ..,.,.,,....,.,.,..,, . ,

a" Nie jestem zatrudniony(a) anl te2 nie wykonujQ innych zajqd w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
moglyby wywolaC podejzenie o moja stronniczo66 lub interesown056.
blrdfepdllGchTrdw"d-haFd eg+wylonuiq.*e-j-urymieniono-zaigeta:

3.

Z tego tytulu osiqg nqtem(el'am) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci, ,.,.....,...,............

a* Nie jestem czlonkiem zazadu, rady nadzorczej anikomisji rewizyjnej sp6ldzielni l)

b!€sta i-

r,!! Q

2

n1*.9

(podad p€lnlonqfunkcje, nazwq i adres sp6ldzielni)

Ztego tytulu osiqg nqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w lvysokosci: ......,.... ,.
udzialy lub akcje: ..,.,.,......,.,,

(nazwa spdlki - adr€sy, wielko6d udzlal6w, ilosd akcjl)



Z tego tytutu osiegnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wVsokoJci: .....,......,

Rdwnoczesnle oswiadczam, 2e w sp6lce ....,.,,,.,.,.,..[V*:.!-. . *.lP.W

- ;";;;;,;;,;:; ;;;;; ;",;.;"; ;.; ;;fi ::ilj':: ::ffi ; J::il.

1. Nie prowadze dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
zazqdzam r6wnie2 taka dzialalrlosciq ani nie jestem pzedstawicielem czy te2 pelnomocnikiem

Z tego tytutu osiqgnqlem(9lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..,...,.,................

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej
nalezy podac markq, model i rok produkcji):

'10.000 ztotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych

VI

Zobowiezania pieniezne o wartosci powyzeJ 10,000 zlotych, w tym zaciqgniete kredw i po2yczki, oraz
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdatzeniem, w jakiej wysoko6ci):

rn,( o ed-a*t z)u ...,,,,,..,.,..Yv,--. ..;... . "'lJ .- f/"", ''.

w pro'wadzeniu takiej dziaialnoSci.2)
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Powyzsze oswiadczeni6 skiadam swiadomy(a), ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnta
1€97 r, o ogranlczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelnlqc'e funkcle publlizne
(Dz, u, z 2006 r, Nr 216, poz, 1684,2p62n, zm,)za podanie nleprawdy grozi kira poibawlenii wolnosci.

(podpis)

" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6idzlelni mieszkaniowych'' Nie dotyczy dzlala no6c wytwdrczej w rolnictwie,

- NiewlaSclwe skfegllC I uzupeinid wplsujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednte dane

(miejscowosC, data)
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