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po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 si€rpnia 1997 r. o ograniczenlu pfowadzenia dziatalnosoi gos-

podaiczej przez osoby pelniqce funkoje publiozne (Dz U z 2008 r' Nr 216' poz 1584' z p62rt zrn ), zgodn e
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Nabytem(.am) (nabyl m6j mal2onek) menie od Skarbu paistwa, innel palrstwowej osoby pfawnei, iednosteksamozEdu terytofialnego ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnei, kt6re podLegilo zbyciu w dfodze
pzetafgu:

Podad rodzaj mienia, datQ nabycia, od kogo . ..

1 a. Nie jestem czlonkiern zarzadu anr rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spolki prawa handlowego, an tez
czlonkiem zarzqdu fundacji prowadzEcej dzialalno66 gospodarczq.
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Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... ..... .7-......-...... ..... ...

2, a* Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujQ innych zajed w spdlkach prawa handlowego, kt6re rnogly-
by wywolad podejrzenie o mojq stronniczogd lub interesowno$d

-bil& qn^rk€€h prewa hendlewege wykerHjQ niEej vrynirenione zajQcia:

'',',,'','','',,',.''.''''''',,'.'..'

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochdd w wysokogci , . ..... ., :=:=...
3. nt komisji fewizyjnej sp6ldzjeln.1)

(podad pelnionq f!nkcje, nazwQ i adres sp6ldzielni)

Z tego tytufu osiEgnqlem(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: .. .. ... lllllll.
4 W nastqpujqcych spdlkach pfawa handlowego posiadam ni2ej podane udzraly lub akcje: .. . .. .... . .. .
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Z tego tytulu osiqgnalem(Qlam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: .

Rdwnocze6nie oswiadczarn, 2ewspolce. ..
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Nie pfowadzQ dzialalno6c gospodarczej na wlasny tachunek anr wsp6lnie z innymi osobami, ne zatzqdzam
f6wniez takq dziaialnosclq ani nie jestenl przedstawicieLem czy te2 peinomoonikiem w prowadzeniu takiej

dzialalnoSci.2)
ProwadzQ w wyzej ok.eS ony spos0b .dziala' nogd ooregaJqcq na:
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Z tego tytulu osiqgnqlem(Q+am) wroku ubieglym doch6d w wysokosci: ..151-34,?4 3+
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Skladniki miena ruchomego o wartogcL powy2ej 10000 zloiych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podaC,markq, nodel I rok produkcji)
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Zobowqzan a pieniQzne o wartocci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciagniqie kredyty i po2yczki, oraz warunki,
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Z tego tytul! osiqgnqlem(Qlam) w foku ubieglym dochdd w wysokogci: ... .....,, .:-:_::-::-;. ...... , .............. ..

Powy2sze oswiadczenie skladarn 6wiadomy(a), . 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r,
o ograniczeni! prowadzenia dzialalnosci gospo pelniqce funkcje publiczne (Dz. u, z 2006 r.
Nr 216, poz 1584, z p62n. zm ) za podanie niep bawienia wotnosct.

46*lt!,2oMr'"
(rnieJscowoAC, data)

1) Nle dotyczy rad nadzorczych sp6ldztetnl mieszkaniowych.
2) Nle dotyczy dziala nosciwytw6rczej w rotnictwie.

* N ewtaSciwe skreAlC i.uzupelni6, wplsujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednte


