
urodzony(s)

zamleszkaly{a) w, "

po zapozn€nlu sie z pzepisaml ustdwy z dnla 21 sl6rpnla 1gg7 r, o ogfanlczenlu prowadzenla dzlalalno$ci gos-
podarczoi przez osoby pelnlqc8 tunkcja publiczne iDz, U, z 2008 r, Nr 216, poz, 1684, z p6rn, :m,), zgodn16
z art, 10 tej ustswy o6wladcz8m, U e poslddam wchodzqco w eklad mali66skioj wsp6lnodcl ustawowBj lub etano-
wlqce m6j msjqtek odrgbny;

I

1, Dom o powlorzohnlr ,,.,,, ,,,,,. ,,,,,,,,,,,,, m2 poloiony ,,,,,,,.,,,,,,,4d#,, ,,#,,{?, ++1,(.,H,
;/ \J

Mu I prawny (wlasno6C, wsp6lwlasno6C, uiykowanle wlecryste, dzieriawa, Inny tytul, podoC jakl)r



\i€ lsst'm czlonklem zszqdu anr rady, nadzorczej,. xomisJr. rewizyJneJ spdrkr prawa hsndrowego, anr tsi0zlonklem rarzqdu fundacJl prowadzqcel dzlalalnodC ooEoddarcza."zlonklem rarzqdu fundacJl prowEdzqciJ dzlalatno66 goEp<iOaic.a" -'
j:."-r:f, ::'-"jl1iT"t_?."-1d-!,-l?9l,il9.ol9zoj tub komtsli rewiryJnej sp6rkr pfawa handtowoso, cztonkiem

Jestgm azlonklem zanqdu, rady
zarzqdu fundacJ i prowEdzqcej dilalal no6d gbspodarczqi

rwvmti.rc pii'iiiii iii ;ili; i ;i;il;i,'i; il;; ;;il;;iilei;i i ilil;;ji i 
" " " ". " "'

doch6d w wysoko$cl: .,,,,,,,..,,,,....,,..,...,

h zslqd w.sp6lkadh prawg handlow6go/ kt6re mogry.
reeowno56,

mienlqne zalqcloi

_- Z tooo Mulu oslqgnel6m(ql6m) w roku ublegtym doch6d w wy6okoscl: ,.,,.,,.,,.,.,,,.,

ff. a/,fla lexen.czlonklem zanqdu, rady nsdzorczej ani komlsll rewtrylneJ spdldzlelni,rr..-j4lasrerl1 czronr(t6m zarzqdu, rady nddzorczej lub konlsjl rewlryjneJ s66lizlelnii

Z tego tytulu oelqgnqlemlqiam) w roku ublegtym doch6d w wysoko6cl; ,,,,,,..,,,,.,,

4, W nastqpulqcych sp6lkach prowa handlowogo poeladrm nJiel podan6 udzlaly lub dkcjsl ,,,,,,,,,,.,,,,..,r..,,,,,,,,,,,,

,u: doLi:tJJ-J
(razwd sp6tkl - qdreoy, wle ko6d udzl6l6w, I 0g6 akcJt)



.tv
Al[P t,q*-lg:q dzlalalno$cl gospodarozej na wlasny rEohunek ani,w6p6lnle z Innymi osobaml, nie z€rzqoz6m/ - rownlez tEkq dzislslno$clQ ani nie igstem przodst€wlclelgm czy toz pelnomocnlklem w prowe dzoniu'taklej

dzlalalno6ci,2l
2, Prowedzg w wyi€J okro6lony spos6b dzlstalno6d pologajecq na:

Z tego Mulu oslqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6cl.

Rdwnocze$nle o6wladcz6m, ie w so6lce

,.,,..,,,,,,., moje udzi€ly (lub 6kcjB) przskraczajq 10%.

w pozostalych sp6lkach prawa handlowogo posradane udzlaly lub akcJe nie stanowiq 10% kapitaru.

Z tego tytulu oslqgnql€m(glam) w roku ubloglym doch6d w wysoko6ci:

V'

VI

Zobowiqzania plenieine o warto6cl powyiej 1o oo0 zlptych, w tym z.aciqgniqte kr€dyty i potycrki, oraz warunKr,
na joklch zostaly udzielone (woboc kogo, w zwiqzku z l6klm zd6nenlom, w jitiej wvs6tdecij:

..,. . ... : !.a*,ff,,..,,....ft,",s,hJi



vtl

h / l^ : '' ' '''.4!t!,af.R,4aA-Eel€4.e. .... .: .*I1.6p^,9p I
,.'''',.'l'|'':t'4'e'k'h,'t,,*,m'.*:,''.,''=.'',&3-!'

z tsgo tytulu osiqg nqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscl;

Pow'yisze o 6wiadomy{e); ie na p ustawy z dnls 21 sierpnia 1997 r,o ogranlcz€ tatno6ci goip6derdici funkcje publczne (Dz, U, z 2006 r.Nr 216, poz. pou.nijni.ipruwjv-6 wotnosci,

t ^ 4^^a " ,^
B!.a. # m.W-... r,,ey,.u-4, 4c 4 b u

(mlejrcowogd, data)

1) Ni€ dotyczy .ad nadzorczych sp6ldzi€lni mloszkanlovwcn..r \i€ dotyczy dzlatalno6ci wyrwdrcz€; w rolnictwie,

" Nlewladclws skre6li6 i uzupelnlC, wpisulqc w poszczegdlnych punhach odpowtednie dane,

{podpis)


