
oSWADczENIE

o stanie majqtkowym

Zamieszkaly(a) wi

po zapoznaniu siq z przepisami ust5vry z dnia 21 sierpnia 1gg7 r. o 6graniczeniu prowadzenia
dziatalnoSci gospodarczel przezosoby pefniqce funkcje publiczne (Dz. U. 22006 r. poz. 1s8i., z
p62n. zm.), zgodnie z art. 10 tej ur;tawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
mat2ehskiej wsp6lnosci ustawowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:

tytul prawny (wlasno56, wsp6lwla:s[o56, uZytkgwanie wieczyste, dzier2awa, inny tytuf,
podac jaki):... .. . . .. .t,/7;

calkowita:

'/.

dAlTW- powiezchnia:



Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku przych6d i doch6d w wysokoSci:

\*Yo/utuy$

- Srodki pieniq2ne zgromadzone wwalucie obcej:, ..,riLU:e. W./.{.ry
(

podlegalo zbyciu w drodze pzetargu:

Poda6 rodzaj mienia, datq nabyciit, orJ kogo Y_........

Nt;P/.

ill

1. a" Nie jestem czlonkiem zaztldu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6tki prawa

handlowego, czlonkiem zazeldu fundacji prowadzqcej dzialalno66 gospodarczq.

,{ Jestem czlonkiem zarzqdu, racly nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa

handlowego, czlonkiem zazeldu fundacji prowadzqcejdzialalnos6 gospodarczq.

-papierywadosciowe,*UA4wtc{tt:&fuaq, /ugum &:€/tu? U1zqW.g"
Fllruin.ru :.J;gd*ffi.kr,:-.u,unltar.et.ww.. . na T.:A.O.&;.

ru 4Ttbhq(

Nabylem(am) (nabyl m6j maZorrek) mienie od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby
prawnej, jednostek samozqdu terytoriialnego, ich zwiqzk6w lub zwiqzku metropolitalnego, kt6re

(wymienic pelnione I'unkq'r) i stanowiska wraz z naanvami sp6lek i fundacji)

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: ....,4,t/)0....



2' a* Nie jestem zatrudniony(a), nre wykonujg innych zajqcw sp6lkach prawa handlowego,
kt6re moglyby wywola6 podejzenie o mojq stronniczo66 lub interesownoSc.

}(w sp6lkach prawa handrowego wykonujg niZej wymienione zaiqcia:

Ztesotytutu osiqsnqtem(qtam) w roku ,oi"gly, oo ;n;; ;;r rio.rr ./
3' a" Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisjirewizyjnejspoldzielni.l)
b* Jestem czlonkiem zazqdu, rady rradzorczej lub komisji rewizyjnej sp6ldzielni:

(podad p(*nionq funkQg, nazwg I adres sp6ldzielni)

ztqotytulu osiqgnqlem(9tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokos ci: ..f,e...'e t%rpot
l//

4' w nastgpujqcych spolkach pravva handlowego posiadam ni2ej podan e udzialy lub akcje:

(nazwa sptfki - adresy, wielko5d udzial6w, ilo5d akcji)

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w nokur ubieglym doch6d w wysokosci:.
R6wnocze6nie o6wiadcz am, 2e w sp6lce

t.!r(.e, M,4th.V'//

* o"="',,';; ; ;;;;;; ; ; ;;.;; n ;; ; ; ;;";;, ;ilTJ fi :'#ffi :[ :::,i:ffi Li]i;^
kapitalu.

IV

1. Nie prowadzq dziatalno6cigospoditrczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami,
nie zazqdzam takq dzialalno6ciq, nie jestem pzedstawicielem czy pelnomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialalnoSci.2

2. Prowadzq w wyzej okre5lony :spori6b dzialalnoS6 polegaiqcq na:



ztesotvtutu osiqsnqfem(qtam) w rokrr rbi";;;;"rh6;;;."n"rr, &Wv ...Utd[il.fi.
v l/

V

'l?,:Ky6,

V

Inne dodatkowe dane o stanie majqillowym:

ztego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d wwysokosci:



Powyzsze oswiadczenie skladarn Srviadomy(a),2e napodstawie arr. 14ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej pzez osoby
pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. 'r- 2oo} r. poz. 1s84, z po1n. zm.) za podanie nieprawdy
grozi kara pozbawienia wolnoSr:i.

Pfr. awf2

CIdu Srcu t,

4lh \MrterL sq, 
rydfurf, t/tqt/e&o,tu{/Na4,

o fW, 2rKit l/140," la,i4l)ovpry tul
at&.zryqps4aV,

t Nie dotyczy rad nadzoreych sp6Hzielnimieszkaniowych.
" Nie do$czy dzialalnosci wytw6rczej w rolnicfwie w zakresie produkQi roslinnej i zwiezgcej, w formie izakresie gospoda6twa

rodzinnego' a talde pelnienia funkQi czbnka zazqdu na podstawie umowy o swiadczenie usfug zazqdzania, o kt6rej mowa w art. 5
ust 1 pK 1 ustawy z dnia g czeruca 2016 r. o zasadach ksztaftowania wynagrodzerl os6b kierujqrych niekt6rymi sffiami (Dz. u.
poz. 1202,zp62n.zm.).

'Niewlascirive skregrid i uzuperni6, wpbuiEcw poszczeg6rnych punKach odpowiednie dane.


