
stan na d2ie6 .1,6.....A.;*^<O /olfc. .

oSwraoczeltrr
o stanie majqtkowym

Ja, nrzej podpisanyfa) ztn#*?Fi) ...f.U.*,A+lA+.An 
^ffin.53,,:(,... 

,.,., .

(im ioniT#zwisko, w przypadku kobiel podao nazwisko paniefrskie)

OM nr i .,.....

" 

- o o,o, y 1a1 ..eA.Ga.v. oz n 4..... /.\Q 53 e., * l.< Li?*?a hfr . e.rl*..

zatrudniody(a) w f'ttNdtTFAg":rlit tNm,frAi,e.(W.k41:7.. tl O-plac",^.sjlr.+,*;... ....

I

zarnieszkaly(a) w l

(mlelsce zatrudnlenla, stanowlsko ub funkcla)

po zapoznanlu siE z przepisami ustawy z dnia 21 6iefpnia 1997 r o ograniczeniu prowadzenia dzjaia noici gospodarczej
przez osoby pelnlqce funkcje publiczne (Dz tl z 2006 f. Nf 216, poz 1584, z pozn. zm.), zgodnre z aft 10 lej usiav/y
o6wiadczam 20 posiadam wchodzqce w sklad maizeiskiej wsp6lno6ci uslawowej lub sianowjqce nrdj majqtsk odrQbny

. A9,1- i,r, Zr Do o pow erzchnl. ..'.!.!{/if 1I\V. , n polozonv .

Iad'es: ,.,.. .\

rytJl prawry ..h+#4k184^ 4Z .r; L2. Miesz(anie (wlasnogciowe, so6ldzielcze wlasnoSciow€ lJb Inre): .. , .?,?:l,q;.v".^..
aoros: .,..\

@,
;ililffi;f[romadzonewwarucie polskiei: ' 86 mo ,-a Z.rtr

s.od,,i pieriqzne zgto-ftaoz f e w,,^,alLcie o0"", ,, .....t'id,F,.. ,.D,C:;-f .c?f .
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tak+. nte"
Podai fodzaj mienia date nabyc a, od kogo ,., , t:d,,E- -De;::ie?7

a* Nie jestem zairudniony(a) ani te2 nie wykonujq innych zaje4 w sD6lkachpodelrzenie o rOja Sro'1'ticzoSi lub interesoWnosC

l

,t |.'

H#,-1c:L4
(podad pelnionq funkcjq, nazwq i adfes sp6ldzielni)z tego tytulu osiEgnqlem(qtarn) w foku ubieglym doch6d; wysokoa;i: ,. ,Lx#il1p";r,c?":1., ,,....,.,,,.,

f].n:... N,it... H,i,rr
..2.. Q-, Q.,...^(4p- t< aH.

handlowego, kt6re moglyby wywolad
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......?lr.r,acAdD.,,,tas,,.a3rd,(^lr,,,,.VorA9hAGEN.........p*gg#t-. Z,A.I. 'i..
.. Q,AL .?.a-ltzr,,-c.1,;. zoas p*e,r. . . .,. , . ..... .... . ...1,, . ...(

VI

zobowiqzania plenie2ne o warto6ci .powyzei 1o 000 zlotych, w tym zacrqgniQte kredyty i po2yczki oraz warunRr, na lakrchzostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakrm zdarzeniem, w j;kiej wysoko6ci)i - '

10 000 zlotych (w przypadku polazd6w mechanicznych nale2y podad mafke

'. -,,6,'rxos I o-.tglE r',-,<

t-/

, ,r
f+*n*gZtn4 , /.b. yt Zalee.

(miejscowoSctdata) er'-

' l,lrewlasciwe skfe6lic i Lrzupeln 6, wpisujEc w poszczeg6lnych punktach odpowied 1ie dane

(przyt9cia na ewldencle)

T(or.'tt


