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OSwiadczenie o stanie maj4tkowyrn

Jani*ejpodpisany(a), F.Qfr.O.| [.r/?...hfl.R.p rt.R.fl....t/.lre,r ZAft N q(4...
(imiona i nazwisko, w przypadku ko panienskie)

ur.odzony(a) ...(.1.....H.,.1.3.II1..... w... ..{i . ../..... ...
zatrudnionvlalw K..PR.n...... /1.t.//.(.d i.K.. .R.iay..n/.N./.!2.TK.a./........

(m i ej sce zatrudnien ia, stanowisko lub funkcj a)

zamieszkaly(u) * 
I

r. o ograniczeniu prowadzenia
U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584,
wchodz4ce w sklad _fnalZelrskiej

I
l. Dom opowierzchnir ...... .....,. m'poro2ony ll /,E...PAf /nAn.M,.

adres: . ,,.,. ...

tlrtul prawny:-.. ...

2. Mieszkanie (wlasno6ciowe,lsp6ldzielcze wlasnosciowerlub inne):
,t-

adres: rl .....powierzchniacafkowita: .,..61....^,
t_f-lI

tytul prawny (wlasnodi, wsp6fwlasno$6, wielkoSi udzialu) : ......1(Q P2'tA/.t6.,6N.Q.,LC... , .. ,..

rT frti e ildra
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .,.... ./1/./,8. paf/./*Aft/.1. 
... powierzchnia ,.........,.,... rr2

adres: .

rodzaj zabudowy:

qrtul prawny (wlasno6i, wsp6lwlasno$6, u4rtkowanie wiecryste, dzieriawa, inny t5rtul, podai jaki:..,.

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

po. zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sie$nia 1997
dzialalnosci gcispodarczej przez osoby peini4ce funkcje pubiiczne (Dz.
zp67l.zm.), zgodnie z art. l0 tej ustawy oSwiadczam, Ze posiadam

JrySp6lno6ci ustawowst lub stanowi4ce m6j maj 4tek odrgbny;

r"dres, /ytd pralvny: wlqsnoSd, wsp6lwlasgoS_i, inny tytul - podad jaki oraz inne dane)
. .t{ t n.s)Moif;' .ihd t,f.'d"nd.:.']:HT:z;4 1

5. Zasoby pienigzne: C O

- $rodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: ..../Y/E.....P2Atrfattn

papiery wartosciowe: . . . . . . .. .,.N. /. E . : . .. PA,5: /. LA. At/.
.. .. . na kwote:



z

II
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek) mienie od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej,
jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby pru*n.j, ttOre p-oat"guio
zbyciu w drodze przetargu:

-+ald. nie*

Podai rodzaj mienia, datE nabycia, od kogo

III
I'a* Nie jestem czlonkiem zarz1du ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego,

b*

rror.r;.

(wymienid pelnione funkcje istanowiska wrazznazwami sp6lek i fundacji)

Ztego tytuluosi4gn4lem(Elam)wrokuubieglymdoch6dwwysokoSci: ..'.,,,.,,......r..,..

^+2.a Nie jestem zatrudniony(a) ani te2nie wykonujg innych zajg6 w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
s6.

b":

Ztego t5rtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

3 7', misji rewizyjnej sp6ldzielni.')
D

(podad pelnion4 funkcjg, nazwg i adres sp6ldzielni)

ZIego t14ulu gsi4gn4lem(glam) w roku,ubiegtym doch6d w wysoko6ci: .....

4. W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam ni2ej podane udzialy lub akcje:,

.. .N.1,E....P-A.5..( tt? ft.(L



ztego t54ulu osi4gn4tem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

R6wnoczednie oSwiadcz am, Le w sp6lce

W pozostalych sp6ikach prawa
kapitalu.

....... moje udzialy (lub akcje) przekraczaj4l}vo.

handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowis l0%

IV

1' Nie prowa ej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, niezaru4dzam ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prowadzen

::::i:::*'-"i:::::i::1:|"::i!"i jy;EiilirilT?ihanosc polegataca na:
' / 8.: {abdft ,2f

2.

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych(w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalefu poda6 markg, model i rok produkcii):

,5 ft n o,ctr ab.. ..oa o n.el,,/.,. /r,( .ni, ln / a,il / . ru /. I : ."2 e e (. /..
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VII
Inne dodatkowe dane o stanie maj4tkowym: .,. ... .

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

Powy2sze odwiadczenie skladam Swiadomy(a),2ena podstawie art. 14 ust. 1 ustawy zdnia2l sierpnia
1997 t. o ograniczeniu prowadzenia dzialilnodci gosiod,arczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne
(Dz. U. 22006 r. Nr 216, po2.1584,2p62n. zm) zapodanie nieprawdy grozikarapozbawienla wolno6ci.

tli Kaan/fr., 0{ , Q0_, Qo.lZt
(miejscowoSC, data)

" Nie dotyc4, rad nadzorczych sp6ldzielni mipszkaniowych.
'' Nie dotyczy dzlalalnoSci wytw6rczej w rolnictwie. '

. 
Niewla(ciwe skreSlii i uzupetnii, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane,


