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dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
t

prowadzenia działalnościgospodaĺczĄ przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.
z 2019 l' poz' 2399), zgodnie z aĺt. 10 tej ustawy oŚwiadczam, że posiadam wchodzące
w skład małżeńskiej wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub zwĺązku metropolitalnego,
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członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego
lub likwidatorem takiej spółki, a także pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa W

art. 'l1 ust.

2

z

ustawy

dnia 30 sierpnia 1996 r.
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komercjalizaĄi
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uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r' poz. 2181, z pożn. zm'),
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syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowymlub nadzoľcą lub

zarządcąw postępowa
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u restru ktu ryzacyj nym,
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fundacji prowadzącej działalnośćgospodarczą.
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człon{lem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego
lub likwidatorem takiej spółki, lub pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w art.
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prowadzącej działalnośógospodarczą.
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości
3, a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni.1)
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1. Nie prowadzę działalnoŚci gospodarczej na własny rachunek lub wspÓlnie z innymi
osobami, nie zarządzam taką działalnością,nie jestem przedstawicielem Czy
pełnomocn ikiem w

p

rowadzen iu takiej działalności.2)
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.'........'..
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Składnikimienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcji):
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Zobowiązanla pieniężne o wartościpowyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości):
.K vr-a\x.ł.'
...62.. ...R1.

1..' l ĺ{.3 .,. .3 8.5.r'6. a .c .il'
ĺ:.(....:.. 9.kÍ !f,N. E r' p.,' í,, A'.. ..., .. .....
. .

.h i.g

cĺs,ĺ*ľ"

.

.

.

..6.v:ĺ}.1Í' .. .. ...ť.' .'.'.. "ľxĺc}s"aś ĺ i.,..'Ł.l''.9'0.Q,..ł
.'..Í_..'....ÝÍ€łl+.ĺl.tŕÁt.r!elłł''.....lĺ*......pJ.ąr.ą,..itłLt,.,,d!.*...'.,''\ĺł'*''...'?ĺgJ.:g......3e"',.
'..e.Í'$.Ł......rr*..,......

j.ĺ.hŚ,..'.,q.{ę...

'....tĺ..ę.ĺł.ÓL'.ĺdŕ}.ęcr5(.rĺ*...

VII
lnne dodatkowe dane o stanie majątkowym: .'...
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..,'.,....'....

Powyższe oŚwiadczenĺe składam świadomy(a),Że na podstawie art. ĺ4 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnoŚci gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności'
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w zakresie produkcji roślinneji zwlezęcej, w formie i zakresie gospodarstwa
ĺodzinnogo, a także pełnienia funkcji czlonka zaĺządu na podstawle umowy o świadczenie uslug zaządzania' o ktlrej mowa
w art. 5 ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czenľca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagĺodzeń osób kierujących niektórymi spÓłkamĺ
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