
OSwiadczenie
o stanie maj4tkorqan

,Ja, niiej podpisany(a) , ... ./<.6.?TlZfq/=

prawny (w!Lasno66,

nazwisko panierlskie)

Iu.b funkcja)
zamieszkaly(a) w .........(,_. F....
Po zapoznaniu sie z przepis:ni ustawy { drria 21 aio^ni^./, .
prowadzeni ___,*_ -:oro*y 

z qnl_a ? | alahhi5/ 1 o, r, o ograniczelniuprowadzeni - 
-^-^^-,--^-^'= .-__:_]_ L' o o9franf-cz€ln:-u

(Dz. u. " 
nospodarczej 'Pizez funkcje pub]-iczneo6wiadcz=n t;"fff;*":ut1, ].iT";. ;1 :-:.j_""r*Fiif;stanowiqce gbny:

1.

e"

calkowita: ...... m2

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: m2
adres:
rodzaj
tytu}.
poda6

zalcudowy:
prawny (wLasno66, wsp6Lwlasno66, uiytkowanie wieczyste, dzi.eriawa, inny tytrrL,
jaki) :

Z tego tytutu osiq,gnq,len (etram) w roku ubiegl.yn przych6d j- doch6d w wysoko6ci:

.\
(adres, tytul pr.n/ry, wlasno66, wsp6lwlasno66, inny tytul - poda6 jaki oraz inne dane)

f,qz.-da6/.W.
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5. Zasoby pienigine:
- Srodki pienig2ne

- 6rodki pienigine zgronadzone w walucie obcej , . . t14/. .

zgromadzone w walucie polskiej: ..2.p.,A@..?/:.

- papiery warto6ciowe: . . t741. .k.f|.47
/ t ...

.... na kwote: ...

II

Nabyleo(am) (nalcyL n6j malionek) mienie od Skarbu Pafstwa, inrrej pa6stwowej osobyprawnej, jedrrostek aamorzadu terYtorialnego, ich zwiq,zk6w lub od komunalnej osobyprawnej, kt6re pod'legalto zbyciu w drodze przetargnr:

tak*

Poda6 rodzaj

rIT

1. a* Nie jestem czlonkiem zarz4du ani rady rradzorc,ze), konisji rewizyjnej sp6lki prawa
trandlowego, ani tei czlonkiem zarz4du fundacji prowad,z4cej dzial.a]-no66

1 ,S6spodarcze.
9(,fes!_eu czl,onkiem zarzqdun rady nadzorczej 1ub konisji rewizyjnej sp6l.ki prawa
' )randrow€go, czlonkiem zarz4du fwdacji prowadz4cej dzial.alno56 gospodarczq.

...n4/....4cua/*r
/f

(rrymienid peltnione funkcje i stanowiska wraz z nazwarni sp6}'ek i fundacji)
Z t,ego tytuLu osiq,grn4l,en(elan) w roku rrbieglyn doch6d w wysoko6ci:

2. 3* Nie jesten zatrudniony(a) ani tei nie wykonujg innych zaje6 w sp6lkach prawa
hand1owego, kt6re nogilyby mlwrola6 podejrzenie o mojq, stronniczo66 lub

\ interesowno66.
ulQ sn6rkactr prawa handrowego wykonuie niiei wlmienione zajgcia:
/

Z tego tytuLu osiq,gnq,l.en (elam) w roku ubiegLyn doch6d w rvysokoSci:
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3' a*-Nie jestem cz'lonkien zarz4du, rady nadzorczej ani komisji rewrzyjnej sp6ld.zielni.)!€ 'lestem czlonkiem zarz4du, rady.r.d.=or"".j lub konrisji rewizyjnej sp6ldzierni:

(poda6 petrnion4 funhcjg,

Z tego tytuLu osi4gnq,Len (gl.am) w roku

nazwe i adres sp6ldzielni)

ubiegl.lm doch6d w wysokodci:

4. W nastgpuj4cych sp6l.kach tr>rawa handlowego posiadan niiej podane udziaLy }:b akcje:n4/.'tu*q

(nazwa sp61ki - adresy,

Z tuego tytulu osi4gmq,},ern (el.an) w roku
R6wnocze6nie o6wiadc'zam, ie w sp6Lce

wie1ko66 udziaL6w, i1o66 akcji)

ubiegtrlm doch6d w wys6ko6ci:

W pozostaLych sp6Lkach prawa
kapital.u.

... noje udzial,y (Iub akcje) przekraczaj4 109.
handlowego posiadane udzialty lub akcje nie Etanowia rLOt

1.

IV

Nie prowadzg dzial,alnoSci gospodarczej na wlasny rachunek ani wsp6lnie z innymJ-osob'-i, nie zatz?tdzam r6wniei tak4 dziaLalno6ci4 ani nie jestem przedstawic,iejlem
ezy le2 peLnomocnikiem w prowadzeniu takiej d.ziaLarno6ci.2
Prowadzg w wyirej okre6lony spos6b dzialta1no66 polegaj4c4 na:

Z tegro tytuLu osi4gnq,l,em (elan) w roku rrbiegLlm doch6d. w wysokoSci:
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Skl,adniki mienia ruchonego o warto6ci
mechanicznych na1e2y poda6 narkg, model

v

powy2ej 10 000 zl'otych
i rok produkcji):

(w przlpadku pojazd6w

Rsrc ..J/.Mt.K,. Z,a??K

VI

Zobowi4zania pienig2ne o warto6cj_ powyiej 10 000 zlotych, w
i po2yczki, otaz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec
zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

trt/:../"o.y.q

tyn zaci4gnigte kredyty
kogo,wzwiq.zkuzjakim

vri
Inne dodatkowe dane o stanie naj4tkowrlm: ...

. A2 k.q41 . .,<) .e /6.,(. .

Z tego tytulu osi4gnnlsn(glam) w roku r:.biegL1m doch6d w wysoko6ai: ,i....

PowyiSze o6wiadczenie sklad:n 6wiadony(a) , !2 na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z drria
2L sierrynia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia1alno6ci gosp6darczej przez osoby
pel,ni4ce funkcje prr.bliczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 215 r poz. 1584, z p62n. zm.) za podanie
nieprawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

.2.2...e.$.;./e./7
(miejscowo66, data)

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6l.dzielni nieszkalliowych.
' Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w roJ.nictwie.

* NiewLa6ciwe ekre6li6 i uzupe}ni6, wpisuj4c w poezezeg6lnychpunktach odpowiednie
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