
O6wiadczenie o stanie maj4tkowym
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(Imiona i nazwisko)

;"t;,",)ti i,,,;
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. (mleJscezatrudnienia,stanowiskofuUnntciaf""""""""""'i"" "1""""'''"''

z przepis,ami uqtawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. nia dzialalno$ci
osoby pefrri4ce funkcje publiczne@z.IJ. 22006 r. zen), zgodnie z

^.o^Yiu9"iu-, 
2e losiadam.wchodz4ce w sklad 

""t.ri,"ia,|--j"iqtek odrgbny;

zamieszkaly(a) w.l.

tytulprawny
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I.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:........ .r,,,..I/lE......D.ft.l.y.U..Y-..!..(..,ro*r"r2chnia........... j....:......................,........,,.........m2

rodzaj zabtdowy:

tytulprawny (wlasno$C, wsp6fulasnoSC, u2ytkowanie wieczyste, dzierhawa,inny t5rtul, podaC jaki):.

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:.....................@,)'ii- 'n w zui.! Ai;n i4Z *2
4. Inne nieruchomosci (place, dzialk):tfff. powierzchnia:. .fj.,6...,^'

&l Un'lww{nrrvoic: - {P+DFtc '?e zuq?Lril efc/



5. Zasoby pienighre:

- srodki pienis2ne zgromadzonew warucie porskiej:.....C,.../.!.(,.(.g(-.t:-.............,.

- Srodki pienig2ne zgromadzonew walucie obcej:........d.;......3.H(J.,,:...flL,tf2

-;;;;-;;,,r"i-"lgttin ui itiii i i-artttrc'riiwiu iwaiilra. ,"
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II.

Nabylem(am) (nafyJ m6j mal2onek) mienie od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek
samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnel osoby prawnej, kt6rej podlegalo zbyciuw drodzeprzetargsi

IIr.

. . 
1 

. . n ../v.ir. . 7,!g :Ty (4..y..',!

(wymienid pblnione finkcje i stanowiska wraz z nazwani sp6lek ifundacji)

ztegofrtutu osi4gn4lem (qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci t......,,..1y.!8...\plfn2..(,.'!.

2. a* Nie jestem zatrudniony (a) ani te|nie wykonujg innych zajg(, w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
moglyby wywolad podejrzenie o moj4 shonniczo$C lub interesownoSd.

b* jpeia-

' ,, N!E Do:r.ro.2f .!.

ztegotytutu osi4gn4tem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci ,........,.r...[1..tt.. D.WLZ.V.



Nie jestem czlonkiem zarzqda,rady nadzorczej anikomisjirewizyjnej sp6ldzielni.

(podai pelnion4 funkcjg, nazwg i adres spdldzielni)

z tego tytutu osi4gn4lem (gram) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci t,.....rr.MIE-. ...Df-fllZ .f_

4' w nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam ni2ej podane udzialy Iub akcje;

(nazwa sp6lki-adresy, wielkodd udzial6w, iloS6 akcji)

z tegotytulu osiqgn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci ,.......,r,.M-18,.3.0ff.C2..Y"'.'.

R6wnoczeinie oswiadczam, ze w sp61ce ................... /1..M I 8,,3-Afy Q y.:.1.

'''.'..''....'....:.....'....'..''''.1'...'.,.'.mojeudzia|y(lubakcje)przekraczaj4|0|.

Wpozqstalych sp6lkach prawa handlowego posiadane:udzialy lub akcje nie stanowi4 l0o/okapitatu.

IV.

1. Nie prowadzg dzialalnoSci gospodarczej na wlasny rachunek ani wsp6lnie z innymi osobami, nie zarzqdzam
r6wniB2 tak4 dzialalnoSci4 ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomo.niki.. w prowadzeniu iakiej
dzialalnoSci.'?
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:*'s 
rony sp o s 6b dziatatn o st, p o I e gaj acq n a :

.... ...... 
il.M.17. 2.9{yaY

1.1ztegotytulu osi4gn4lem (elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci t . 

X.M.IE...DfffY02.Y.



Skladniki mienia ruchomego o warto$ci powy2ej
podad markg, model i rok produkcji):

V.

I 0.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y

EffiI 3:(X/_L t 2//:13r.

VI.

zobowi4zania pienigzne o wartosci powy2ej 10.000 ztotych, w tym zaciqgnigte kredyty i polyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z iiutm zdirzeniem, wja6ej wvsotosci):

^, 
, s: ..?.QIY-7L.V ..''.

VII.

...;...........,... ..2{.5:.w.,,.". f 2

...:.....,......... ...........,326, u I

Powy2szeoSwiadczenieltta{aySwiadomy (a),2enapodstawieart. 14ust. I ustawy zdnia2lsierpnia 1997r.o
ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pehri4ce funkcjg plblir^" (Dz.tJ.22006 r.
Nr 216, poz. 1584, zp6Ln. nn) za podanie nieprawdy grozikarapozbawieniawbinogci.

,
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/,"'r""'
/ odpis)

Ztego tytulu osi4gn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszleniowych.

'z 
Nie dotyc4r dzialalno5ci wytw6rczej w rolni ctwie.

* Niewla$ciwe skreslii i uzupelnid, wpisuj4c w poszc2eg6lnych punktach odpowiednie dane.


