
OSWIADCZENIE

o stanie majqtkowym

Ja,nizejpodpisany(a)|.|nl-'Q'.JFHr..rb.B.lr,l

urodzony(a) Ll?t- 4g-plt' :' _* l ,j-:-:T')E'r sk'e)

zatrudniony(a)w. . . ft1ltlfif.{ir7L:A ..) ?.F|.V. ..1 .....\. htUljlti
(mleJsce zatrudnlenla, stanowlsko lub lunkclal

Tamieszkaty(a) w....
pozapoznaniu sig z pzepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1gg7 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnosci gospodarczg pzezosoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z2006 t. poz. 18g4, z
po2n' zm'), zgodnie z art. 1o tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
m afZefi skiej wsp6 | nosci ustawowej lut r stanowiqce m6j maiqtek odrq bny :

I

1. Domopowiezchni .....4.89. ,,ooloron,, i

adres:../..



Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d wwysokoSci:

r{l P Ptll:t I
4. lnne nieruchomosci (prace, dziatki): .....01.trt*tr h.........powiezchni", ....k?.\!............ .,fi

(adres, tldul prawny: wfatinosd, wsp6fwtasnosd, inny tytut - poda6jaki oraz inne dane)

.1,f'4Jr*9:--

5. Zasoby pieniq2ne:
- Srodki pienigzne zgromadzoHe w watuc;ie potskiej:.. (l 7 \..5.A,Q

- Srodki pieniqzne zgromadzone wwalurje obcej:.. .lY!,.i, .P!Whn

::::::"-"-:]"1-l /^"1= offi;,,, 
l1r) pl:,ronn,

tl

Nabyfem(am) (nabyt m6j mafZonek) miienie od Skarbu Paflstwa, innej pahstwowej osoby
prawnej, jednostek samozqdu terytorialnrego, ich zruiqzk6w lub zwiqzku metropolitalnego, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze pzetarg;u:

Poda6 rodzal mienia, datg nabycia, od kogo

trl i a,i?Ay

ill

1. a* Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6tki prawa

handlowego, czlonkiem zazqdu fundacji prowadzqcej dzialalno56 gospodarczq.

!" t'stem e-tonkiem zaz a$ttraclzorczej@nei sp6lki_erawa

Ptt Ni VizV

(wymienid pelnlone funkcie I st.tnowiska wraz z naa^raml sp6lek i fundaQi)

Z tego tytutu osiqgnqfem(qtam) w rokur ubiegtym doch6d w wysokosci:......&1.'lz ...NV\V



2' a* Nie jestem zatrudniony(a), nit> wykonujq innych zajq6,w sp6lkach prawa handlowego,
ktore mogryby wyworac podejrzenie o moiq stronniczosc rub interesownosc.

prri- lalou'rt/

Ztego tytulu osiqgnqfem(qram) w roku ubiegrym doch6d wwysokosci:
3' a" Nie jestem czlonkiemzazqdu, ritdy nadzorczqlub komisjirewizyjnejrpoto=i"tni,l
b- 

Y'nE

l:.1-=-

(podarl pelnionq funkcje, nazwg i adres spdldzielni)

ztego tytutu osiqgnqfem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokos ci,....1:.?.r: ....0:.1f.?.ti

4' w nastqpujqcych spolkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:

ktti. . . P-:lar

(nazwa sp6lki _ adresy, wielkoSc uctzial6w, itoSC akcji)
ztego tytulu osiqgnqrem(qlam) w roku urbieglym doch6d w wysokosci:.
Rownocze6nie oSwiadcz am, 2e w spolce

* o ".",,";r; ; . ;;;;"" ; ;,;;; ;,;; ; i ;;. ;; ".il1;"' :::3,iff :E :Tii: :::1::i;-
kapitalu.

IV

1' Nie prowadzg dzialalnosci gosporJarc zq narnrlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami,
nie zazqdzam takq dzialalno(;ciq, nie jestem pzedstawicielem czy pelnomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialalnoiici.2

Z oaofXziafafnoSf:4o,fryj4-4rrc_



Ztego tytulu osiqgnqfem(qtam) w noku ubiegtym doch6d w wysokos ci ......1y.1.(*.. /bi/t?./
V

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 1o 000 zrotych (w pzypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 m'rkgr, model i rok produkcji):

l,,lrptutrttg 'ii VMr[ fiip;iio tiit;N 2ooe

ztegotytulu osiqgnqlem(qlam) w rolrru ulriegtym doch6d wwysokosci ..ZZZ.SZy ,.12...Lt........
I



Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a),2e na podstawie arl. 14ust. 1 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialarnosci gospodarczq przez osoby
pelniqce funkcje pubriczne (Dz. u. z 2006 r. poz. 15g4, z p62n. zm.)za podanie nieprawdy
giozi kara pozbawienia wolnoSr:i.

ktvnnv+ , 4l.e).?ttz
(miejscowoSd, data)

t 
Nie dotyczy rad nadzoreych sp6fdzielni mieszkaniourych.

" Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolniciwie w zakresie produksi roslinnej izwiezqcej, w formie izakresie gospodarstwa
rodzinnego' a talde pelnienia funkcji czlonka zazqdu na podstawie umowy o 6wiadczenie uslug zazqdzania, o kt6rej mowa w art. 5ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zrsadach ksztaftowania wynagrodzerl os6b kierujqcych nieK6rymisp6tkami (Dz. U.poz. 1202, z p62n. zm.).

* Nieudasciwe skre.ric i uzupernic, wpisuiqc w poszczeg6rnych punktach odpowiednie dane.


