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zanieszkaly(a) w

po zapoznanlu si€ z przepisami ustaqry z dnia 21 sierpni

dzialalnosci gospodarczej przez osoby pehliqce furkcje public

r. 0 ogratuczenlu p.owadzenia

U z 2006 r Nr 216, poz 1584.

wchodz4ce w sklad matzeiskiej
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(Dz

z p6a.. ar,.), zgodnie z an. l0 tej ustawy oswiadczam, ze po

wspblnosci ustawo\aej lub stanowiqce m6j majqrek odrebny:

I
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paistwowej osoby prawnej,

osoby prawr€1. krore podlegalo
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1, a* Niejestem czloflki€m zarz4du tu' rady nadzofczei, komisji rewizyjnej spdlki prawa handlowego'

ani tez czlonkiem za.rzadu fuldacji prowadzqcej dzialalnoSd gospodarcz4
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(wymFnri pdlione tunkcF istanawilka wu z nwani sP6lek I tundaojl)

a* Ni€jestem zatrudniony(a) ani ieznie wykonuie illnych zaiec w sp6lkach prawa handlowego' kt6rc

mogtby r'rywolai podeirzenie o moj4sbonniczosa lub inleresownodc

b*w@

Z iego q4ulu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubiegljm doch6d w wvsokosci:

a* Nie jestem czlonkiem zarz4du, rady nadzorczej ani kornisji rewtzyjnej sp6ldzielni '

b*Je€+€F-"?l@

w nastQpujqcych spo{kach prawa handlowego posiadam njzej podane udziary lub akcje:

.,......'-:.......
(na4asp6lkL adresv' *relkoSi udz aloY' o!' akcJ')

Nr.s P"e5iftr$4
Z t€go Flulu osi4gnqlem(alam) w rcku ubiegrym doch6d w \4fsokoscrl

R6wnoczesnie oswiadczam, ze w sPdlce .

moje udziaty (lub akcjo pftekraczai4llqa

w pozostal/ch spdtkach pmwa handlowego posiadane udzialv hb akcje nje stanowi4 l0% kapiralx
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Z tego it4ulu osi4F4l sol(oscr: 7._
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Sktadniki mienia ruchomego o wadosci p owyzej I 0.00 0 ztotych (w lrzwadku poj azd6w mechaniczrych

nale?ry podad markQ, mod€l irokprodukcji):

VI

Zobowiqzania pieniQzne o warrosci po$y2eJ i 0 000 zlorych, w tym zaciqgniete lcedlty i pozyc zkr oraz

warunki, najakich zostary udzielone (wobec kogo, zwiqzku zjaidm zdar sci):
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Powyzsze osv,iadczenie sktadam fwiadony(a), ze na podstame arl. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierynia

1997 r. o ogranrczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pehiqce tunkcje publtcne

(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, pa2.1584 zpab,. 
'ar, 

) z^ podanie nieprawdy $ozi karu pozbawienia wolnosci
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/:-) I ., r, ,

"r+,"JL- /$ r-=*
\__---l - ' -t i:t

(podprs)

' Nie doryczy radnadzorczych sp6idzieid mieszkaniowych

'zNie dotyczy dzialalnosci $aw6rczej w rohidwre

* Niewtasciwe skJeSIlC j uzupelniC, wpisujEc r,,, poszczeg6lnych punLlach odpowiedni€ dane


