
OSWIADCZENIE
o stanie maj4tkowym

I a, nitej podpisanyf), .......4/..,.k.U, I * -(imion* i nazwisko)

zamieszkalv6) w.!
(mieisce zatrudqiqpftr, stanowisko lub funkcia)

I
4ciwt*e

am2
adres:
rodzaj zabudowy:
t5rtul prawny (wlasnoSi, wsp6hvlasno66, uZytkowanie wieczyste, inny tytul, poda6

Z tego tr/tufu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegfum przych6d i w wysoko$ci:

4. Inne nieruchomoSci (place, dzialki):
powierzchnia: ............. m2

(adres, tytul prawny: wlasno6d, wsp6lwlasnoS6, inny tytul - poda6 j aki oraz

...ttr...r.rr.,!r.

- Srodki pienigZne zgromadzo w walucie obcej: ......"44.1:.* ...............

-lL.k:

- papiery warto$ciowe: .. ?r



II
Nabylem(am) (nabyl m6j ma\Lonek) mienie od Skarbu
prawnej, jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwt4zk6w
kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu;

Pafistwa, innej paristwowej osoby
lub od komunalnej osoby prawnej,

tak*

Podai rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo

III
,^

( ay*{e jestem czlonkiem zarz4du ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa
h'Errdlowego, ani te2 czlonkiem zarzydu fundacji prowadz4cej dzialalnolc gospodarcz4.
b* Jestem czlonkiem zarz4du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6tki prawa

handlowego, czlonkiem zarz4du fundacji prowadz4cej dzialalnosl gospodarcz4:

(wymieni6 pelnione funkcje i stanowiska wrazznazwami spolek i fundacji)

ztego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: .............

6t jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujg innych zajg6 w sp6lkach prawa
hMffigo, kt6re moglyby wywola6 podejrzenie o moj4 stronniczo66 lub interesownosd.

b* W sp6lkach prawa handlowego wykonujg nizej wymienione zajgcia:

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

6etem czlonk iemzarz4du, rady nadzorczejani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.l
\s-J€sdm czlonkiem zarz4du,iady nadzorczej lub komisji rewizy;n"j .pOtali"mi'

(podai pelnion4 frrnkcjg, nazrvg i adres spoldzielni)
Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:



4' W nastqpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:

//t u^ < (nazvtasp6lki - adresy, wielkoSi udzial6w, ilodi akcji)

?\"eotvtulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d r" *y;;ilJ,;i:, ....r(r..rn:d............
R6wnoczednie oSwiadczam, Ze w sp6lce

moje udzialy (lub akcje) przekraczaj4l0%.

. W pozostalych sp6lkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowi1 l0%
kapitalu.

IV

dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek ani wsp6lnie z innymi osobami,
4ffiam r6wniez tak4 dzialalnoSci4 

""f nie jestem przedstawicielem czy teL
pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnofici.z

? i'lll!i::** ::::::::'*i? !7'!i':::::::::i7":::' k\

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

V

Skladniki mienia ruchomego o warto$ci povtyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnale?y podai markg, model i rok produkcji):

VI

Zobowi1zania pienigZne o warto6ci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i
po?yczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w rwi4zku z jakim zdarzeniem,
wjakiej wysokoSci):

"*'i."



VII

Inne dodatkowe dane o stanie maj4tkowym:

ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .....r..*.':l,'.9*....................

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),2e na podstawie art. 14 ust. I ustawy z dnia2l
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce
funkcje publiczne (Dz.U.22006 r. Nr 216, po2.7584, zpoL. zm.) zapodanie nieprawdy grozi
kara pozbawienia wolnoSci.

fr),e.r-nac-la- 3O. O3. 
"-o17(miejscowo6i, data)

t Nie dotyc zy r ad nadzor czy ch sp6tdzieln i mieszkaniowych.
' Nie dotyczy dzialalno$ci wytw6rczej w rolnictwie.

* NiewlaSciwe skreSlii i uzupelni6, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.

Ua>zryLr*(-,
i;;;;{


