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Zalqcznik nr J
WZOR

oSwleDczENIE
o stanie majqtkowym
..1a,

nizej poclpisany(a) ...........1.

Lrrodzony(a)

panieilskie)

......3,....fl ( (.

zatrudniony (a) w

....aL

zamieszkaty('a) w..,

Fo zapoznanriu sig z pzepisami

r"{^@=

2l

sierpnia 1g97 r. ,o/ogruni"="n,u oro*"d="ni"
z 2006 t. poz. 15g4, z
p62n' zm')' zgodnie z arl. 10 tej ustawy
oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
wsp6rno6ci ustawowej ruhr stanowiqce m6j maiqtek
odrg bny:
'at2e6skiej
dnia

ctzialalnosci (;ospodarczei przez osoby pelniqce
funkcje publiczne (Dz. U.

I

adres:

!:. Mieszkanie (wlasno5ciowe, spoldzit;lczewlasnoSciow
ne): ...........

adres:

"' """".F;-=*
...,..... powierzchnia carkowita: ......).---....
tytuf prawny (wlasnos6, wsp6twrasnos6, wierkos. udziaru):
............*T:,.............
l'.

,,

Gospodarstwo rolne:
rodzalgosprodarstwa:
adres:
rodzaj zabrudowy:

tytul prawny (wlasnor';i, wsp6lwlasno66, u2ytkowanie
wieczyste, dzier2awa, inny tytul, poda6

jaki):
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z tego lytutu osiqgnqrem(elam) w

Poz. 1162

roku ubiegtym p,=ych6d

i

doch6d

w

wysoko6ci:

powiezchnia:

'E-4_,

tZff qt

m'

) il?f?

Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcei:
- papiery warto6ciowe:

na kwote:
tl

l.labylem(am) (nabyf nr6j matzonek) mienie od Skarbu Paistwa,
innej pafistwowej osoby
prawnej, jed nrcste k sa mo rzqd u terytorial n eg o, ich
zwiqzk6w lub zwiq:zku rnretropolitalnego, kt6re
zbyciu w d(odz:aVlf,gu:
Jrodlegalo zoycru
uoureearo
drodze przet4lgu:
l)oda6 rodzaj nieniar&{nabycia, od kogo

ie jestem czlorrkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej

sp6lki

handlowego, czlonkienr zarzqdu fundacji prowadzqcej dzialalnrcsd gospodarczq.

b"

Jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisii
ji prowadzqcej dzialalno66 gospodarczq.

(ulymienic pelnione funkcje i stanowiska v,traz

z nazwami spdlek i fundacji)

il tego tytutu osiqgnqrem(eram) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci:
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,:^^

zatrudniony(a), nie wykonujq innych zajqcwsp6fkach prawa
handtowego, kt6re
mogfvby wywola6 po<lejrzenie o moiq stronniczos6
lub interersownosd.

C/"jestem
b"w

osiqgnqlern(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ............1-;11.,t1.;:
ffivtulu jestem
czlonkiem z.azqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej
CigXie
sp6ldzielni.i)

(poda6 pelnione funkcjq, nazwg i adres sp6ldzielni)

Z tego tyturlu osiqgnqlem(gtam) w roku ubiegtym dochdd
wwysokosci:
'+'

w

..,....,T.

nastqpujqcych spirlkach prawa handlowego posiadam ni2ej podlane
udzialy lub akcje:

("""""";2
(nazwa sp6tkl -

aOM-elkoSC

udziat6w, itosc akcji)

il

tego tytulu osiqgnqrenr(granr) w roku ubiegtym dochod w wysokosci;
Fl6wnr>cze6nie oSwiadczam, Lew sp61ce ...........r:11l.

/"^

"

.\-----.......

\V

moje udziaty lub akcje przekraczajq 1O%.
pozostatych sp6lkach prawa handfowego posiadane
udzialy lub akcje nie stanowia jO%

tapitalu.

/--,{1
( 1. }{e prowadzg dzialalnoSci
\__/

IV
gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi
osobami,

nte zarzEdzam takq dzialalno6ciq,

prowadzeniu takiej dzialalnoSci.2)

nie

jestem przedstawicielern czy pelnomocnikiem w
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.il tego tytulrr osiqgnqlem(elam) w rokr-r

{ikladniki mienia ruchomego

rrh
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wysokoSci:

o wartosci powyzej 10 000

zlotychr

(w przypadku

pojazd6w

VI
ilobowiqzania pienig2ne o wartosci po\Myzej 1o 000 zlotych,
w tym zaciqgniete kredyty i po2yczki
rrraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec
kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
tvysokoSci):

vtl

Powy2sze oswiadczenie skladam swiadomy(a),
ze na podstawie art. 14ust. 1 ustawy

z

dnia

21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej pzez osoby
pelniqce funkcje pubriczne (Dz. U" z 2006
r. poz. 15g4, z po2n. zm.)za podanie nieprawdy

grozi kara pozbbwienia wolno6ci.

t/;:

9.et %27

(miejscowoSC, data)

1 Nie
dotyczy rad nadzorczych sip6ldzielni mieszkaniowych.

" Nie dotyczy dziialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w
zakresie produkcji roslinnej i zwierzgctl', w formie i zakresie gospooarstrfia
rodzinnego' a tak2e pelnienia funkcji cztonkazazqduna podstawie
umowy o swiadczenie uslugzazqdzania, o kt6rej mowa wart. 5
ust' 1 pK 1 ustarary z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
ksztaftowania wynagrodzeri os6b kierujqcych niekt6rymi
sffiami (Dz. u.

poz. 1202,zp61n.zm.).

'

Nieu4asciwe skresrii i r.zuperni6, rapisuiqc w poszczeg6rnych
punktach odpowiednie dane.

