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I'ill€llco zorrudnlenla, olsnowisko ubfun(cjap f1 | ,yll'IL lC
zamleszkalyia) w,\

dnla 21 sierpnla 1997 r. o ogranlozeniu prowadzenio dzlalalno6cl gos-
publiczne (Dz, U, z 2006 r, Nr 216, poz. 1884, z pdfn. zm,), zqoanre

dam wchodzqco w sklsd mali€66kieJ wsp6lnoAct ustswowei lubitano.
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Nabylem(em) (nebyl mdj malionok) mlonlo od Skarbu PahstlvE, innej pofiBtwowej osoby prawnej, jednostek
sErnor?qdu torytorl9lnego, Ich zwiqzkdw lub od komunaln€j osoby prawn6j, kr6re podlegslo zbyciu w drodze

nadz wlzyjnej 6pdlki prsw8 h8ndlowego, ani tet
J dzla czq,
rozej yjnej sp6tkl prawa handlowego, czlonkiem
s0 go
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Z tege Wtulu oslqgnqlem(elFm) w roku ubl€glym dochdd w wysoka$cri ,,.,,,,,,,,,,,,,.,,

6),,tlu J".rur ru,rudnlony(e) Enl te! nle wykonuje innych r8jqd w spdlkoch prawE handlowego, ktore mogly-
Lby wywolad podejrzonle o mojE Etronnlczo66 lub Intoro6ownoSd,
X W spdtkach prawa hendlowago wykonujq niioj wymlenlonB zajqciE:
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_ Z t€go Mulu oslqg nqlEm(glsm) w roku ubleglym doch6d w wysoko$cl: ,,,,.,,,.,..,,,
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ryie lestom czlonklem zarzqdu, rFdy nedzorczej oni komlejl rowlrylnoJ sp6ldzielni,l)

XJestem czlonklem zarzqdu, rady nadzorczeJ lub komlsjl r€wlzyjnej spoldzlelni:
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ipoddd p6lnlant funkcJe, nazwq I adr€s spdldzlalnl)

Z tego qdulu oelqg nqlom{qlam ) w roku ubleglym dochdd w wYsoko$cll " , ,,. . .

4. W nsstepujqcych sp6lkeoh prawa h€ndlowogo poeladem nliel podsne udzlaly lub akcje: ,,
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Z togo Mulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubi6glym doch6d w wysokoicr: ,,.,,,.',",.,"..,'.

Rdwnocze6nle o6wiadczdm, ie w sp0lce

tv

(Udie prowadzq dzlalalno6cl gospoderczej na wlesny rachunek ani wsp6inle z Innymi osobsml, nle zarzqdzem
r6wnlei tekq dzialdlnosclg ani nie js$tem przedstawlcielom czy tel pelnomocnikiom w prowadzoniu tsklej

r Czialalno6ci.2)
{Prowadzg w wyi€i okr6Slony spos6b dzialalnoid polegajqcq na:

Z tego tytulu oslqgnqlem(ql8m) w roku ubioglym dochdd w wysoko6cil
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Skladnlki mionlE ruchomego o wsrto$cl powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojezd6w mechanlcznych nEleiy

- ;;;;; ;il; ;-;;;;.;;;;;;;#" :. i::::ffi;T::T-'',''.

VI

Zobowlqzanla plenleino o wdrto6ci polwiel 1O 0OO zlgtych, w tym ZeciqgniSto kredyty i potyczki, orEz wErunki,

nq Jakich zostsly udzielone (wobgc kogo, w zwiqzku z Jdklm zdarzenlem/ w jeK€j wysokogci):

podad markg, molet lrok produkcjll; , n a ^ 
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Dziennik Ustaw Nr 150 - 8988 - Poz.890

Z tego tytulu osiqg nQlem (eia m) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

Powyzsze o6wiadczenie skladam $wiadomy(a),2e na podstawie art. 14 ust, 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r,
o. ograniczeniu Prowadzenia dzialalnodci gospodarczej przez osoby pelniqco funkcje publiczne (Dz, U, z 2006 r,
Nr 216, poz, 1584, z p62n, zm,)za poda n ie nieprawdy grozi kara pozbawienia wotn'oSii,

l,r9r*!ssho- r l|,4t, tp rin
(mieisc0!"106i, data)

Or,
..-.=Jtf,tg- -J"=+l*--r (podpis)

" Niewla6ciwe skre6li6 i uzupelnii, wplsujqc w poszczegolnych punktach odpowiednie dane,


