
ZalEcntknr I

po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dniet 21 sierpnia 1997 r. o ograni,czeniu prowadzenia dzialalnosci gos-podarczej przez osoby pelniqce funkcje publicz:ne (Dz. U. z 2006 ,. po=. 18g4, z p62n. zm.),zgodnie z art. 10 tejustawy oswiadczam, 2el posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp6lnoSci ustawowej lub stanowiqce moj majqtekodrqbny:

I

zatrudniony(a)w

zamieszkaly(a) w

1. Dom o powierzchni:

adres:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzal gospodarstwa:

4.

rn2 porozo,ny .,/44... M-n'AdA-Gor

tytul prawny:

lcze wlasno5ciowe lub inne):

tyturprawny1*r"'nosc, Zffitil6 rierkosc 
"ari:ir;1,, 

i'flVb.fiffi.1gi: h&'il;)'i

adres:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny (wlasno56, wsp6fwlasno56, uzytkowanie wieczys te, dzier2awa, inny tytul, podai jaki): 

-
Z tego tytulu osiqgnqft=m(qlam) w roku ubieglyrn pzych6d i doch6d w wysokosici: --
Inne nieruchomo"sci(ptace, dzialki): 

.. . . . . ... il;il"," , ;;
..,.............#......fi^o vt a!4"|-CwA ................... p

(adres, tytul prrawny: wlasnosd, wsp6lwlasno56, inny tytul - podac laki oraz inne dane)

5. Zasoby pieniqZne

- srodki pieniqzne zsromadzone w watucie potskiej: ....4..=...€.:..2:,. .(.:.. ..

m2

m2



il
Nabylem(am) (nabyt m6j .malzonek) mienie od skarbu pahstwa,
sa mo rzqd u teryto ria I n e g o, ich zwiqzkdw I u b zwiqzku metr- po niain eg o,

tak"

Podac rodzal mienia, clatg nabycia, od kogo

i.nnej pahstwowej osoby prawnej, jednostek
kt6re podlegalo zbyciu w drodze p-rzetargu:

Uc^t"r""""'f ""

ill

(fl"_t3;tem czto_nkiem zazqdu, rady nadzorczej tub komisji
zarzEdu fu ndacj i prowadzqcej dziala I n o56 gospoda rczq,

rewizyjnej spolki prawa handlowego, czlonkiem

fundaej'ipr urf

(wymieni6 pelnione funkcje i stanowiska wtaz z nazwami sp6lek i fundacji)

Z rego tytulu osiqgnqrem(qram) w roku ubieErym doch6d w wysokosci: -z.-'-\
(!2Niel",*T::*:1i'"^ltt:]:lryy{kgluje innych zajsc w sp6lkach prawa handloweso; kt6re moglyby wywolac

Z tego tytulu osiqgnqtem(qrarn) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

-

/ .'1
\{,17{i" 1"stem czlonkiem zarzqclu, ra<ly nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6klzielni.r)

o^ Je3teffi-€zfo#rqe"m-=€r7a rarfv narlzarnzai lrrh tzamiaii rarrri-.,i^ :.

(poda6 pelnionq funkcjq, nazwq i adres sp6ldzierlni)

Z tego tytulu osiqgrrqfem(qlarn) w roku ubieglym dochod w wysokosc', 
-

(nazwa sp6lki -- adresy, wietko5d udzial6w, ilo56 ak{i)

podejrzenie o mojq stronniczo56 lub interesownoSi.



ztego tytulu osiqgnqrem(gram) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:

R6wnoczeSnie o6wiadczam, 2e w sp6lce

moje udzialy (lub akcje) pzekraczgql0o/o.

w pozostalych sp6lkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq 10% kapitatu

IV

1' Nie prowadzg dzialalnosci gos;pod arczei na wfasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami, nie zazqdzam takq
, *j?,:]i*:l?:.lfl,".lllit=:g:!"y,:ierem czy.ffi;;;iil; w prowadzeniu takiejdziararnosciz)

ztego tytulu osiqgnafem(gram) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

V

skladniki mienia ruchornego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w pzypadku pojazd6w mechanicznych nale2y poda6
markg, modeli rok produkcji):

%?IH9(.......affi...,....,ru.&,.......Q..n.Y.....(n3.H......

VI

zobowiqzania pieniqzne o wartosci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i
na jakich zostaly udzielorne (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w frie]; wysokoSci):

Lrrlp_lary.y fr(fl f{P.'3ac{(oe ftU/gtah ,4.o qj"/)zot

/ 6,o M: s46zs ffi/;-;75,
(t: n 4g iC | (/.;);)7'",i;"'W' .'- .

frlo t#: €oui+



vtl

4 frille,

; ;";;;;#;;; ; ;;;il:il ;;;;,
5:trffi:"".:yF,1ff:lj ::".2?::::,:y:.",;;;"; ;;il=-di;,#"";;;;;

arczq pzez osoby pe{niqce funkcje publiczne (Dz. U. ,'iOOA r. poz.1584, z p62n. zm.) za p rra poibawienia wolnosci.

apa

1) Nie dotyczy rad nadzorczy
2) Nie dotyczy dzialalno6ci

rodzinnego, a tak2e petni ukcji roSlinnej i gospodarstwa

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia umowy o Swiad mowa w ari. 5
1202, z pOZn. mt.i.- '"'' a wynagrodzefi mi (Dz. U. poz.

. Ni n p-Ri?FJ?66fficni-e oane.

LU2/dJLr:
"""'P................

(podpis)



zarEcmik - aU/ @k'A'O(

{-*( fiCun

-_-
2. M ieszkan ie lwtasn osciowgl sprifdzietcze wlas n osciowe I u b in n e) :--_.

aores: 
,'

tytul prawn y (wlas no66, wsp6twlas n o56, wiel ko56 udzjalu ):

kM{.n?rw..i: Mv*c6i
...... powiezchnia calkow ita:e|.. Q I

o
2)

ul*lLotB \ta"p-er*Q--

x-

Nie dotyczy
Nie dotyezy
rodzinnbgo, w formie i zakresie gospodarstwa
ust. 1 pkil zazqdzania, o kt6rej mowa w art. 5
1202, zp62 ych niektdrymi sp6lkami (Dz. U. poz.

"Ni
dane.


