OSWIADCZENIE
o stanie majqtkowym

Zamieszkaly(a) w...i

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy
z dnia 21 si#pnia 1g97 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczq pzezosoby pelniqce
funkcje publiczne (Dz.lJ. z2006 r. poz.15g4, z
p62n' zm'), zgodnie z art. 1Q tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
ma2eriskiej wspornosci ustawowej rub stanowiqce
m6j maiqtek odrgbny:
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tytul prawny (wfas n o56, ws p6twla s n os 6, uzytkowa n ie wieczyste,
dzier2awa,
poda6 jaki):
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Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku
ubieglym przychod i dochod wwysokosci:
4. Inne nieruchomo.ci (place,

dzialki):.....:;_-....

powiezchnia:.. ...;:>*..... .......,.,
n+

(adres, tytul prawny: wlasno66,
wsp6lwlasno66, inny tytul - podae jaki
oraz inne dane)

5. Zasoby pieniqzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone

w walucie polskiej:

- Srodki pienigzne zgromadzone
w walucie obcej:
- papiery warto6ciowe:

tl

Nabylem(am) (nabyt m6j malzonek)
mienie od skarbu pafstwa, innej pahstwowej
osoby
prawnej' jednostek samozqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow rub zwiqzkumetropolitalnego,
kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu:
tak*
Podac rodzajmienia, datg nabycia,
od kogo
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czronkiem zarzqdu, rady nadzo rczei
omisji rewizyjnej spolki prawa
nanorowego, czronkiem zazqdu fundacji
prowadzqc ziararnos6 gospodarczq.
b" Jestem czronkiem zarzqdu, rady nadzorczej
rub komisji rewizyjnej sp6rki prawa
handlowego, czronkiem zazqdufundacji prowadzqcejdziararnos6
gospodarczq.
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(wymienii pelnione funkcje i stanowiska
wtaz z nazwami spolek i fundacji)

Z tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w roku
ubiegrym dochod w wysokosci.

-z_-
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( ' ")j" jestem zatrudniony(a), nie wykonujg innych zajq6,w sp6lkach prawa handtowego,
:---'kt6re moglyby
b"

w

wywolad podejrzenie o mojq stronniczoS6 lub interesowno66.
spolkach prawa handrowego wykonujg nizej wymienione
zaiqcia:

Ztego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegrym doch6d wwysokosci;
....."..
3' a* Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej

lub komisji rewizyjnej spoldzielni.l)

b" Jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnejsp6tdzielni:

(poda6 pelnionq funkcjg, nazwg i adres spoldzielni)

Ztego tytulu osiqgnqlem(qram) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:
4' w nastgpujqcych spolkach prawa handlowego posiadam
nizej podane udzialy lub akcje:

(nazwa spolki

_

adresy, wielko66 udzial6w, iloSC akcji)

Z tego tytulu osiqgnqrem(qram) w roku ubiegtym doch6d
w wysokosci:

R6wnocze6nie

oswiadczam,2ewsp6lce... .........-:.

...moje udziaty lub akcje pzekraczlqlOo/o.
W pozostalych spolkach prawa handlowego posiadane udzialy lub
akcje nie stanowiq 1oo/o
kapitalu.
IV

( l'fie prowadzg dzialalno6cigospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymiosobami,
v nie zarzqdzam takq dzialalno6ciq, nie jestem pzedstawicielem czy pelnomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialalno6ci.2

2.

Prowadzq w wyzej okre5lony sposob dzialalnoSc polegajqcq na:

ztego tytulu osiqgnqrem(qlam) w roku ubiegfym
doch6d w wysokosci:
V
skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej
1o o0o zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markq,
model i rok produkcji):

VI

powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte
kredyty
zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku jakim
z

+-

ztego tytulu osiqgnqrem(gtam) w roku ubieglym
doch6d w wysokosci:.

Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), 2e na podstawie arl. 14 ust. 1 ustawy
z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej pzez osoby
pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z20O6 r. poz. 1594, z p62n. zm.) za podanie
nieprawdy
grozi kara pozbawienia wolno6ci.

torBv,
(miejscowoSd, data)

1

Nie dotycry rad nadzorcrydr sp6ldzielni mieszkaniowycfr.

" Nie dotyczy dzialalnoSci wytrar6rczej w rolnictwie w zakresie produkQi ro6linnej i zwiezEcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego, a talde pelnienia funkQi czlcnka zazqdu na podstawie umowy o Swiadczenie usfug zarzEdzania, o K6rej movra
w art. 5
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach ksztaltoraania wynagrodzefi os6b kierujEcych niekt6rymi sffiami (Dz. Ur

poz. 1202,zp62n.zm.).
* N'euiasciuie
skeslid i uzupelni6, wpisujqc w poszczeg6lnycfr punktadr odpowiednie dane.

