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(miejsce zatrudnienia, slanowisko lub funkcjla)

I

z
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zapoznaniu sig z pzepisami usiiawy z dnia 21
sierpnia 1gg7 r. o ograniczeniu prowadzenia
crzialalnoscigospodarczei przezosoby pelniqce
funkcje publiczne (D::. U. 22006r. poz. 1Eg4,z
p62n' zm')' zgodnie z art' 10 te.i ustawy
oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
rraZeirskiej wsp6rnosci ustawowej rrub stanowiqce
m6j maiqtek odrgbny:
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tego tytulu osiqgnqrem(etam)
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w roku ubiegrym

przych6d

i

doch6d

w

wysoko6ci:

,.l.|nnenieruchomo6ci(p|ace,dzia|l<i):6iezchnia,+,-_.m2
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jaki oraz inne dane)

nakwotg:ro
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l'labylem(am) (nabyt m6j ma2onek) mienie od Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej osoby
prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub zwiq:lku
metropolitalnego, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu:
tak*
I)oda6 rodza.i mienia, datg nirbycia, od kogo

ill
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Nie jestem czlonkiem zarztldu, rady nadzorczej lub komisii rewizyjnej sp6tki prawa
handlowego, czlonkient zarzqdu fundacji prowadzqcej dzialalnrc66 gospodarczq.
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(wymienic pe.{nione funkcje i stanowiska v,raz z nazrttami sp6lek i fundacji)

il tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d

w wysoko6ci:
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jil' a" Nie jestem zatrudniony(a),
nie wykonujg innych zaiee w spolkarch prawa handlowego, kt6re
moglyby wywola6 podejrzenie o mojq stronniczosC lub interersownoSc.

ii teso tvtulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiestym doch6d w wysokosci:l\|J.l7-..p..€ 1.4€.N.F.L..l;H
Ii' a* Nie jestem czlonkiem zarzqclu, rady nadzorczej lub komisji rerarizyjnejsp6ldzielni.l)

(podaCr pelnionq funkcjg, nazwq i adres sp6ldzielni)

ztego tytutu osiqgnqlem(tilam) w roku ubiegtym doch6d wwysokosci:N..|8...%^.1.q,€..t.Ekktl
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W nastgpujqcych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej poclane udziaty lub akcje:

(nazwa spdlki - adresy, wielkoSd udzial6w, iloSd akcji)

il

tego tvtulu osiqsnqlem(glarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:U.[f,..9..S,1 .e€..1].7t.ft.N

tl6wnocze5nie oSwiadczam, Le w s;p6lce

\V

.. moje udziaty lub akcje przekraczajql0o/o.
pozostatych sp6lkach prawa handlowego posiadane udziaty lub akcje
nie stanowia 10%

l apitatu.
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Nie prowadzq dzialalnoSci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami,
nie zarz'4dzam takq dziatalnoGciq, nie jestem przedstawicielem czy pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialalrro6ci.2)
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tego tytutu osiqgnqrem(Qtarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokosc
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ilobowiqzania pienigzne o wartosci powyzej 1O 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty po2yczki
i
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, jakiej
w

\vysokosci):
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,l tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
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Powy2sze oswiadczenie skladam swiadomy(a),
2e na podstawie arr. 14 ust. 1 ustawy
sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospo

lunkcje publiczne (Dz. u.

z 2006 t.

"
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dnia 21

darczej przez osoby pelniqce

poz. 1sg4,

;rozbawienia wolnoSci.
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po2n. zm; za prodanie nieprawdy grozi
kara
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Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowvch.

Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji

roslinnej izwierzqcerj, w formie i zakresie gospooarstwa
rodzinnego' a takze pelnienia funkcji czlonka zazqdu
na podstawie umowy o swiadczenie uslug zazqdzania,
o ktdrej mowa
w art' 5 ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia g czerwca 2016 ro zasadach ksztahowania wynagrodzeri os6b kierujqcych
niektorymi spdlkami
(Dz. U. poz 1ZO2,zp6^n.zm.\.
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