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Nie jestem czlonkiem zarz4du ani rady nadzorczej, komisji rewiryjnej sp6lki prawa handlowego,
ani tet czlonkiem zarzqdu fundacji prowadz4cej dzialalnoi6 gospodarc
Jgstet czlonkiem zarzqdu, rady nadzotczpj lub komisji rewizyjnej p6lki prawa handlowego,
czlonkiem zaeqdu fundacji prowadz4cej dzialalno{6 gospodarcz4.

(vymienid pelnione tunkcje i stanowiska *raz z nuwarii sp6tek i tundacji)
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Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujg innych zajgd w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
mog+yby wlvotad podejrzenie o moj4 shomiczoii lub interesownosC.
W sp6lkach prawa handlowego wykoluj9 rdzej w],mierion€ zajgoia:

Z tego t)4ufu osiqgn4lem(glarn) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:
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czlonkiem zwz4dr, rady nadzorozej ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.')
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gospodarozej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
zarzqdzam r6wniei takq dzialalnosoiq ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prcwadzeniu takiej dzialnodci,'J

L Nie prowadzg dzialalnosci
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Prowadzg w wyzej oke$lony spos6b dzialalno66 polegaj4o4 na:
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Z tego t 4ulu osi4g!4lem(9larn) w roku ubieglyn dooh6d w wysokosoi:

Skladniki mienia ruohomego o wartosci powyzej 10 000 zlotyoh (w przypadku pojazd6w mechalicznych
nale2y podad markg. model i rok produkcji):

VI
Zobo\ryiqzania pieoiQzne o wartoici powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedlty i poiryczki, onz
warunki, najakioh zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
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Ztegot)4uluosi4gnqlem(glam)wrokuubiogtymdoch6dwwysokodci:..4.g5..LAE.,5y'.2.6a&.a,
Powyzsze o6wiadoz€nie skladam Swiadomy(a), ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2l sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno3ci gospoda.rczej przez osoby pelniqce funkcje publiczre

(Dz,U.z2006r.Ni2l6,poz.15t4,zp6,zm.)zapodanienieprawdygrozikarapozbawieniawolnosci.

Nie dotyczry rad nadzorozych spoldzielni mieszkaniowych.
'r Nie dotyczy dzialalnosci w)4w6rczej w rolnictwie.
'r

'Niewla3ciwe skrcSlid i uzupfii6, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.

