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O6w|ADCZENIE
o stanio majqtkowym

(adreo, tytui prawny wlasnos6, wsp6lwlasnosd, inny tytul , podad lakt oraz Inne dBne)

pfzez osoby peiniqce funkcje publiozne (Dz, U. z 2006 f. Nr 216, poz 1584, z p62n zm ), zgodnie z art 10 tej ustawy
o6wiedczam,2e posiadam wohodzace w skiad malzeiskiaj wsp6lnoSci uslawowej lub stanowiqce rndj majqtek odrQbny:
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Nabylem(am) (nabyl mdj mal2onek) menie od Skarbu Pahstwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostek sarnorzqdu

l

a* Nie jestem czlonkiem zatzqdu ani rady nadzorczej, komisji rewjzyjnej sp6lkl prawa handlowego, ani tez czlonkiem
zarzEdu fundacji prowadzEcej dzialalnoSC gospodarczq.
b* Jestem czlonkiem zatzqdut tady nadzofczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, czlonkiem zarzqdu fundacji

1,

2.

4

:: 
* 

:::.::i ::::i T::::::: :t::::i#;t::t ::

czlonkiem zazqdu, rcdy nadzotczei ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni,r,

(podaC pelnionq funkcjQ, nazwg i adfes sp6ldzielni)
Z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w foku ubieglyrn doch6d w wysokoscjr ,,.,.. ,,,,, ,,,,,,,.,,.,

(nazwa sp6lki - adresy, wislko66 udzial6w, ilo66 akcji)
Z tego tytulu osiqg n qlem(glam) w foku ubieglyrn doch6d w wysokosc i..., .,..,..,...
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W pozostalych spolkach pfawa handlowego pos adane udzialy lub akcje nie stanowiq 10% kapitalu.

IV

Nie prowadzQ dzialalnosci gospodarczej na wlasny fachunek ani wspdlnie z innyni osobami, rie za.zqdzam r6wniez takq
dzialaln06ciq ani nie jestem przedstawicielem czy te2 pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnogci.'?)

213



v

Sk{adniki mjenia ruchomogo o wartogci powyzaj 10,000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y podad mafkQ,
model I rok produkcjl):/r- , ,.-- | .j / /

I

VI

Zobowiqzania pienig2ne o wafto6ci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kfedyty i po2yczki, oraz warunki, na jakich
zostaly udzielon6 (wobec kogo, w zwi4zku z jakirn zdarzeniern w jakiej wysokogci)i

1)

2j
Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni rrieszkaniowych.
Ni€ dotyczy dzialalnogcl wytw6'czej w rolnictwie.

* Niewlagciwe skre6lid i uzupelni6, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane

(PrzYlQcla na ewldoncle)
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