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urodzony(a)

..

.,.L.u.ił.ł,.l'u.lt.

....3'.' 9)ł... t98b.........'.W

zatrudniony(a) w'
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zamieszkały(a)w

z

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalnościgospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.
z2017 r. poz' 1393,z póŹn. zm.), zgodnie zart.10 tej ustawy oświadczam, że posiadam

po zapoznaniu się

z

przepisami ustawy

wchodzące w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
I
1, Dom o powierzchni;

. m2

położony

adres:
2. Mieszka nie (własnoŚciowe, spółdzielcze własnoŚciowe lub inne):

adres:

powierzchnia całkowita,..,5.
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tytuł prawny (własnośi,współwłasność,wielkośludziału):
.
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adres:

rodzajzabudowy:

.....".......-

tytuł prawny (własnoŚć, współwłasnośl,użytkowanie wieczysÍe, dzieĺŻawa, inny tytuł,

....'í....'
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegým przychód idochód w wysokości:
4' lnne nieruchomości (place, dzĺałki)

powierzchnia: '...T.." '.'., Ílz

(adres, tytuł pÍawny: wlasnośl, współwlasność, inny tytuł - podal jaki oraz inne dane)

5. Zasoby pieniężne:

_ środkipieniężne zgromadzone w walucĺe polskiej: .'.....'''..."'5.ęg,

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej

-

papiery wańościowe:

U?ł

na kwotę: ..

u
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mĺenie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytoľialnego, ich związkow lub związku metropolitalnego'
ktÓre podlegało zbyciu w drodze przetargu:

#

nie*

Podai rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo

ilI
Nie jestem:

'1. a*

- członkiem zarządu,

rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego

lub likwidatorem takiej spółki, a także pełnomocnikiem wspllnika, o którym mowa W

art. 11 ust.2 ustawy

z

dnia 30 sierpnia 1996 r.

o

komercjalizacji iniektlrych

uprawnieniach pracowników (Dz. U. z2018 r. poz' 2170, z póŹn' zm.),

-

syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowymlub nadzorcą lub
zarządcą w postępowa

n

iu restru

ktu

ryzacyjnym,

- członkiem zarządu fundacji prowadzącej

działalnoŚć gospodarczą.

łffiłi-

_ członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisjĺ rewizyjnej spółki prawa handlowego
lub likwidatorem takiej spiłki, lub pełnomocnikiem wspÓlnika, o ktÓrym mowa w ań.
1

1 ust. 2 ustawy z dnia 30

sierpnia 1996

r. o

komercjalizacji

i

niektórych uprawnieniach

pracowników,

-

syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowymlub nadzorcą lub
zarządcą w postępowa

-

n

ĺ

u restru ktu ryzacyj nym,

członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalnośógospodarczą,

(wymienić pďnione funkcje i stanowiska wftz

z nałNami spólek,

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód

innych podmiotÓw lub fundacji)

W

Wysokości: .'..........Í

2. a* Nie jestem zatrudniony(a), nie Wykonuję innych zajęó w spółkach prawa handlowego'

które mogłyby wywołaó podejrzenie o moją stronniczośćlub interesownoŚl'
b- W spólkaeh-p rav/a-handlowego^Wył(oíłüję-nłzei{łymienłonffiajęci+_

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej splłdzielni.'t)

ni:
$-łe'ołeřeutonkiemzaľządq-ady@j-luĺĺomłs@ĺtgffiłffi

(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spÓldzĺelni)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ''',.'..''í*
4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub
akcje

(naz\ł/a spđki- adresy, wielkośćudzialów, ilośćakcji)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochÓd w wysokości
Równocześnie oświadczam, Że w społce

przekraczają1oo/o
'.. moje udziaĘ lub akcje

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią

1oo/o

kapĺtału.

IV
1' Nie prowadzę działalnościgospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, nie zarządzam taką działalnością,nie jestem przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.2)

Hĺowadzę-vtrwyzeffireśloą'-sposeb działa+noś6pole$ajĘeĘta:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

v
Składniki mienia ruchomego o wartości powyŻej 'ĺ0 000 złotych (w przypadku pojazdiw
mechanicznych należy podal markę, model i rok produkcji):
p,p,.....ýp.t (,ź'w..fr śęN.'.ĺ ľn.ę.n.N. .. *9
.. ánľ.qíĺ
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VI
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
poŻyczki oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakĺej wysokości):

(ĺ 2

3, Kkeoul

Ô2Nń

UlnLNY

- )L 5 oo ;

ięio,i

*äą

'

Co

G

"r")

VII
lnne dodatkowe dane o stanie majątkowym: '.,
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Powyższe oŚwiadczenie składam świadomy(a),Że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci gospodarczej pĺzez
osoby pełniące funkcje publiczne za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia woInoŚci.
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(miejscowość'data)
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dotyczy rad nadzorczych splłdzlelni mieszkanlowych'

z)Nie dotyczy dzlalalnoŚci wytwórczej w rolnlctwie w zakresle produkcji roŚlinnej izwierzęcei, w formie i zaktesie gospodarstwa
rodzinnąo, a także pďnienia Íunkcji czlonka zanądu na podstawie umowy o śwladczenle usług zaządzania' o któÍej mowa
w aľt. 5 ust. 1 pkt 1 u6tewy z dnia 9 czenľca 2o16 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymĺ spółkami

(Dz. tl' z 2017 ł. poz.2190' z późn, zm').
- Nlewlaściwe skĺeśllli uzupelnić, wpisując w

poszcząólnych puĺ*tach odpowĺednie dane.

