OSWIADCZENIE

o stanie majqtkowym

Tamieszkaly(ra) w...... .....

.

w

zapoznaniu siq z przepisami ustav4y zdnia 21
sierpnia 1gg7 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoscigospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne
(Dz. tJ. :z2006 t. poz.158/., z

p62n' zm')' :lgodnie

z

art. 10 tej ustawy oSwiadczam, ze posierdam wchodzqce
w sklad

mazeriskiej wsp6lnosci ustawowej rub stanowiqce moj
maiqtek odrqbny:
I

1. Dom o pow,iezch ni ...,(.3.T.. ...,,....,.. m, pohzonv....

i

adres:

tytul prawny

:....d,p*,,t.....mdil.vx.vrrr1

2' Mieszkanie (r,vlasnosciowe, sp6rd

adres:

t

*ad,tr*Ivj.,:rrl

:iercze l,r4asnosciAwe rub inne): .. . .

powierzchnia czrlko

tytul prawny' (wlasno6ri, wspoh^r{asnoS6, wielko66
udziafu ):
3. Gospodarstwo rolne:

rddJgosprodarstwa: ...--ni-&--..pcrgi-etd/q/h^...

adres:

lJ

........powiezchnia:

..........

rr

rodzal zabudowy:

tytul prawny (wlasno56, wsp6lwlasno56, uzytkowanie
wieczyst,e, dzier2awa, inny tytul,
poda6 jaki):..

Zl:ego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym
przychod

i

doch6d w wysokosci:

\1
C. ZL
5. Zasoby pierniqzne:

-srodkipieniqzne zgromadz<>newwatuciepotskiej:.

....25.t.,..6.8.7..r.Qf

fuN

ill

1' a" Nie jestem czlonkiem ziarzqdu, rady nadzorczej
lub komisji rt-.wizy.inej sp6lki prawa
handlowego, czronkiem zazqdufundacji prowadzqcej
dzialarnos6 gospodarczq_.

(wynieni6 pelnione funkcje I sitanowtsKa
wraz z nazvvami sp6tek i fundacji)

Z tego \rtulu osirlgnqlem(gtam) w roku ubiegrrym
doch6d w wysokosci:

.

2. a" Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonujq innych
zajqc w sp6lkac,h prawa handlowego,
ktore moglyby wywola6 podejr:zenie o mojq stronniczosc lub
interesownoSi.

Ztego tytulu osiqgnqlem(qtanr) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
......,........
3' a" Nie jestem czlonkiem zetzqdu, rady nadzorczej lub komisjirewizyjnerjspoldzielni.i)

(poda6 pe{nionqfunkcjq, nazwq i adres sp6ldzielni)

Ztego

t5rtufu osiqgnqlem(glam)

w roku ubieg{ym doch6d w wysoko,sci:..................

4' w nastqpujqcych sp6lkach prawa hanrdlowegg posiadam nizej podan

e

udzialylub akcje:

(nazwa sp6lki - adresy, wielkoSi udzial6w, ilo56 akcji)

ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
R6wnoczeSnier o6wiadcz am, Le w sp6lce. . . . . . . .
.
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IV

1' Nie prowadz:q dzialalno6cigospodarczej na wlasny rachunek lub w:;p6lnir-.
z innymiosobami,
nie zazqdzam takq dzia{alno6ciq, nie jestem przedstawicielerm cz:y pelnomocnikiem
w prowadzerniu takiej dzial,alno6ci.2:

ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:
V
Sktadniki mienia ruchomegcl o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):
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VI

Zobowiqzania pieniqzne

o

wartoSci powyzej

10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty
i po2yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w ztiqzku
z jakim
zdarzeniem. w ja kiej wysoko$ci

):

vtl
lnne dodatkowe dane o stanie majqtkowym: ................

ztego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegffi doch6d w wysokosci:

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), ze na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia '1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
pzez osoby
pelniqce funkcje publiczne (Dz' u. z 2006 r. poz.
1584, z po2n. zm.)za podanie nieprawdy
grozi kara po:zbawien ia wolno6ci.
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. 9. 04 . zcot du

(miejscowoS6, data)

'

Nie dotycqy nad nadzorczydr spoldzielni mieszkaniowyctr.

" Nie dotyczy dzialalnosci wytrnr6rcz-ej w rolnictwie w zakresie produkcji
roslinnej i arviezqgej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego, a tak2e pelnienia funkeji czlonka zazqdu na podshwie
umowy o Swiadczenie usfug zazqd zania, okt6rej moua w art.
ust' 1 pkt 1 ushwy z dnia g czerwca 20'16 r. o zasadacir ksztaftowania
wynagrodzeri osob kierujqcych niektnrymi
(Dz.

poz. 1202,zp62n.zm.\.

*

NieurtaScirrr,e

skreslii i uzupelnii, rapisuiqc w poszczeg6lnycfr punkhcfr odpowiednie
dane.
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