
t3l.eb - tY,L isy'"n

zamieszkaty(a) w

p.o.?apoznaniu sig z przepisami ustawy z daia 2I sierpnia 1997
dzialalno$ci gospodarczej przez osoby peini4ce funkcje publiczne 1oz.zp67l. zm.), zgodnie.T art, l0 tej ustawy o$*iud"ri., ze posiadam
wsp6lno6ci ustawowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

r. o ograniczeniu prowadzenia
U.22006 r. Nr 2l 6,poz. 15g4,
wchodz4ce w sktad mal2eriskiej

L Dom o powierzchn i, . . /. .!.2 , ., pororolrry . .l

2. Mieszkanie (wlasnosciowe, sp6ldziercze wlasno$ciowe lub inne):

adres: , ...-- .......,powierzchniacalkowita: ......:..... m2

tlrtul prawny (wlasno6i,.wsp6twlasno66, wielko6i udzialu): . ... ... .-.. .. .,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia ....f ....... m2

adres:

4.

rodzaj zabudowy: ...,....=.
tlrtul prawny (wlasnodi, wspdtwlasno6i, u2ytkowanie wiec4rste, dzierZawa, inny tytul, poda6 jaki:.. ..

ztego tl4ufu osi4gn4tem(glam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokosci:

. J>l,r,trtri rol^e ; 6

5. Zasoby pieniq2ne:

$rodki pienig2ne zgromadzone w walucie 7tN

-

- papiery warto$ciowe:

... . .. na kwote:



2

II
Skarbu Paflstwa, innej paristwowej osoby prawnej,
lub od komunalnej osoby praynej, kt6re podlegalo

Nabylem(am) (nabyl m6j matzonek) mienie od
jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w
zbyciu w drodze przetargu: 

. -/)aK

Podad rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo . ., . , .:,

nle

l.a

b"

Nie jestem czlonkiem zarz4du ani
ani teZ czlonkiem zarz4du fundacji

III

rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6{<i prawa handlowego,
prowadz4cej dzialalno66 gospodarcz4.

j lub komisji rewi4ijnej sp6lkf prawa handlowego,
czNon

;;-;.;;;;";;;;;.;r;,;;;;;,,:^;."*:-^:^;,;;.;;;;;;il;
rll

Ztegotytufuosi4gn4lem(glam)wrokuubieglymdoch6dwwysokofcit.4.t.f... A:LX9.?1
^+2.a Nie jestem zatrudniony(a) ani teZ nie wykonujg innych zajgd w sp6lkach praya handlowego, kt6re

e.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegfum doch6d w wysokoici: . . kl. {9, , , J
*., ct',,"u"""1""

1ni.

r... r. ! iit.!

o(t{r tr,'"""'u"""I"
4. w

(nazvvaspdlki - adresy, wielkoSd udzial6w, ilo5C akcji)



d, fuqtl
R6wnoczeSnie oSwiadcz am, Le w sp6lce

.... moje udziaLy (lub akcje)

w pozostatych sp6lkach prawa handlowego posiadane udziaty lub akcje
kapitalu.

przekraczaj4 l0o/o.

nie stanowi1 10%

IV

1. Nie prowadzE dzialalno5ci gospodarczej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
zarz4dzam r6wnie2 tak4 dziahalno6ci4 ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialnoSci,2)

LD'crvadzg rv tr},zej o'trcSlo ry spos6b el idlalr oS6 po'egqiqc4 lra: ,

tr"r *;;-;u*"*"-,rr"', ;; *** o""nuo

V

Skladniki mienia ruchomego o warto$ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

..?.r,z%.:. T: PrJ:'2ozo',.'',1 '

T!(
.1 t l,/ lt
fl...se. n.q,.c.h.dg.. q!e&efr.....7.e.7ttx.,.(y:,{.,.:.. .t:fir/r...?.?.7.........

..d.%.t?.ljgl ; .: . z 3, 4o"o g LM

VI
Zobowi4zania pieniE2ne o warto6ci powyzej 10 000 zlotych,
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku

.. ,l!.t"' .Q.....(?.2f.yl+.q!.*,n , . .

w tym zaci4gnigte kledyfy i poLryczki, oraz
z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):



VII

- te irl,i;.rr,..,,,-.,
232.688. t9""""1'

Ztego gtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

Powyzsze o$wiadczenie skladam Swiadomy(a),2ena podstawie art. 14 ust. 1 ustawy zdnia2l sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnodci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne
(Dz'U.22006 r,Nr216, poz.7584,zp62n.zm)zapodanienieprawdy grozikarapozbawieniawolnoSci.

//A/r/wsz aa*,,, ?,?' .?.?,.P. 7 7
(miejscowoSi, data) (podpis)

" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
t)Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie.

' Niewla6ciwe skreSlii i uzupelni6, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane,


