
str-" *G- "i \. ti\. P't:'A +

oSwtADczENtE

; , 4 ^ ,^'a- -. et .u
rdh _dn on\.{t lvl^)4t 1/L-Ufftutt L \, )LOJdt-L .rLL{r

lrn €tsce zanLrdnrenra sjanow sIo ub tunkcta)

zanreszialyJa)aw

po zapoznanlu siQ z przepsarni ustawy z dnia 21 sefpnia 1997 o ogran czenru prowadzen a dzalanosc gos

podarczej przez osoby peln Ace funkcie pubLiczne (Dz U z 2006 - Nr 216 poz 1584,2po2n zm)zgodnezarl 10

tel ustawy oswladczam 2e posadam wchodzqce w sklad maliensk el wsp6lnosc ustawowel lub slanowrqce m6J

majAtek odfebnyl

1 Dom o powiezchn: {oL
I

Mieszkan
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, sp6ldzleLcze wlasnoFc owe Lub lnne)
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3 GospodaFtwo folne

fodzal gospodafstwa: ......r!r,:{r....,.......k'|**1.4r."........ ..... ,. powierzchn a: ....,.............. m'

a0tes:

wlasnosciow

roozal zaD!qowy:

t!,t!l pfawny (wlasnoSC, wsp6h4lasnoSe, !2J,4kowanie wleczyste dzie12awa Inny tytul podai Jaki)

Z tego tt4ulu osiqgnqtem(qtam) w roku ub eglym pfzychod doch6d w wysokoscl

4 nne n eruchomosci (place, dzialkl) ./y?.W:?i* powierzchnra $9 .,

(aares, tytut prawny:d6"Gb wspdlwlasnos. lnny LyLul podacJak oraz nn€ dan€)
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Nabylom(am) (nabyl m6j malzonek) rnienie od Skarbu Pahstwa, innej paistwowei osoby prawnel jednostek samo-

rzqclu tef)4ofia nego ich zwiazk6w lub od komuna nej osoby prawnel, kl6re podlegalo zbyc u w dfodze pfzetargu:

taK" frJ' :

Podad rodzajmienia, datQ nabycia, od kogo

l

1.a* Nie iestem czlonkiem zarzadu ani rady nadzofczej, komisji fewlzyinei sp6iki pfawa hand owego, ani te2

czlonkiem zarz4du fundacji prowadzqcej dziatalnoSd gospodarczq
r J€6ter+-€"t .fqdy F€Cz€€;sj-fsb-k€sirll-re)&izyiFej-€p6lkFprawa_har]dlowego: ezionkiem'zaFzElu

Juldarjl+@$adzAcej-dzia+4lE€€€-g€epodg{eaq

(wyr.ient pelnione fLr nkcje istanowiska \rvraz z nazwamispolek fundacji)

Z tego tytutu osiqgn4em(elam) !v roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2 a'Ne jesiern zatrudniony(a) ani tez nie wykonulQ lnnych zajQc w spolkach prawa hand owego' kt6fe mogly

oy wyl,volac pooelrzenie o noja slror4iLzosC lLb rtefesowlosi
t'r-sl,€p6ike6h+.€.\"a-hend+owege-iykfi ttiqniieivdymien{one-teiQqial

Z tego t,4ufu osiqgnqlom(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

3. a' Nie estem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej anj komisij rew zyinei sp6ldzlelni rl

.]tr!€€t€r+l-Gzl€ff k€ie.z€F.qdu=tad)|a€dro€?oj-[*b-k€m]+rew|zyft effi ldzi#ti-

(podac pelnrofq funkcle, nazwQ adres spOldz e nl)

z tego tytulu osiqgnqtem(elam) w foku ubieglym doch6d w wysokosci:

4 W nastqpujqcych sp6lkach plawa handlowego posiadarn nizej podane udz aly lub akcjei

-*nnLE- 
'P)'''''''-- r" '-

(nazwa spolk adresv wielkosa udzal6w oscakciD

@ww s gnfom p sp z o o, poducenl akltlvnvch i:rrmol€zv e mail buo@signlom p



Z tego t),,1ulu osiqgnqlern(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosc :

R6wnoczesnie oswiadczam 2e w spolce

W pozosialych sp6lkach pfawa handlowego pos adane Lldzialy lLlb akcie nie stanowiq 10% kapitalu

1 Nie prowadze dzialalnosci gospodarczel na wlasny lachlnek ani wsp6lnie z innymi osobami' nle zarz4dzam

f6wnie2 takq dzlalalno6cjE an nie ieslem przedsiawicielern czy te2 pelnomocniklem w prowadzenlu taklej

dzialalnoEc'z)
,- p..wadzo-)Lu/vzei oktsslotryrp€€6Hzialdtrflosfpolsgdw{nEn

mole udzialy (lub akcje) ptzekaczajqlA'A

#'^4- .;''''''''''(J- - '
i"b}a ,'sV.

Z tego t!,tulu os qgnqtem(Qlam) w roku ubieglym dochdd w wysokosc

sktadnlki mienia ruchomego o wai(osci powyzej 10 000 zlolych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nalezy podaa

Zobowiqzania pieniQzne o waftosci powyzej 1O 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kfedyty po2yczkl ofaz warunk

na iakich zostaly udz elone (wobec kogo, w zwiqzku z iakim zdarzeniem w jak ej wysokoscl):

@ww s gnbm p Sp z o o, producenL aklt{nvth lomulazv e marl: butu@slgnlom p



1no dodatkowe dane o stanie najqrkowym

Z tego tytulu osiqgnAlem(elam) w roku ub dochdd w wysoko6ci:

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a
o ogfaniczeniu pfowadzenia dzialalnosci gos
N'216 poz 1584, z pjz^ znlzapodarionie

ewrwA"*
(rniejscowoso, data)

Nie dolyczy rad nadzorczych spoldzielni m

, 2e na podstawie art 14 ust I ustawy z dnia 21 sierpna
odatczej przez osoby pelniqce funkcje publczne (Dz U z

wdy gfozi kafa pozbawienia wolno6ci

,t4

i uzupelni6, wpisujqc w poszczeg6lnych punklach odpowiednie dane

e nail b uro@srgnfom pl

1997 |
2006 r.

Nie dolyczy dzialalnosci wytworczej w rol

NiewtaSciwe skrc6li6 (klikajEc dwukrotnio

Oww signfom p Sp z o o , prcduoenl akl'ryny.h fo


