
r, o ograniczeniu prow adzenia

U. z 2006 r, Nr 216, poz. 1584,

wchodzqoe w skiad malZoriskiej

olt, q'l. u //VO "","1, Dom o powierzohni:

adres: . ,.\

q'tu1 prawny:

2, Mieszkanio (wlasnoSoiowe, sp6ldzieloze wlasno$ciowe lub inne): .,/44* ""
adres: .,,,,,,',,,,, , ,., powierzchnia oa{kowita: " " m'

tgul prawny (wlasno$d, wsp6lwlasno$6, wielko$C udziatu)r ''', ', .. ','

3, Gospodarstwo rolne: \-
rodzaj gospodarStw a: ...'./?!l,Q,.. powierzchnia ' ' '' ''''''' m"

rodzaj zabudowy:

tytul prawny (wlasno6d, wsp6twlasnosd, u,ytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny t54u{, podac jaki):.

Z tego tgulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym prryoh6d i dooh6d w wysoko$oi:

4, Inne nieruohomo$ci (plaoe, dziai0ii):, '.z:?*].-e-- ' ',". . ',,"" powierzohnia: """" " "m'

(adros, ty,tul prawny: wlasno$d, wsp6iwlasnosd, inny b'tul ' Podeejaki oraz inne dano)

5, Zasoby pienigine;

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie oboej: ' . 
' r4:'t' P.

papiery wartoscio *u,, /2e,4.i.7.'.P? 
ot . VS'L



2

T
Nabylem(am) (nabyl m6j ma"lZonek) mienie od Skarbu Paf,stwa, innej pafstwowej osoby prawnej,
jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej, kt6re podlegalo

nie.

).4

D

u
Nie jestem szlonkiem zaruqdu ani rddy nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa
ani teZ czlonkiem zarzqdu fandaaji prowadzqcej dzialalno66 gospodarcz4.

hstqn czlonkiem zarz4dt, rady nadzorcznj lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa
czlonlion<qrz4du fundacji prowadzqoej &ialalno66 gospodarcz4. _2. \o _^:::T:__ 

- _:I :-::_:t: -::_:i" .? i. "*tY-

(wynienid pelnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami sp6lek i fundacji)

Z tego tgulu osiqgn4lem(glarn) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ,.,......,.......

Nie jestem zatrudniony(a) ani teZ nie wykonujg innych zaj96 w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
moglyby w1.wota6 podojrzenie o moj4 stronniczoSd lub intorosownoS6.

$l€ee{kach"prdwefiffrdlowego wykonujg niZej wymienione zajgcia:
/?47:.

Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dooh6d w wysoko6ci:

Nie jestem ozlonkiem zarz4dt, rady nadzorozej ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni,r)
Je€t€m.eal€fi{i€trFffi2?du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6ldzielni: 

,.L.,4\g_...,......,.,.....t.,,

handlowego,

handlowego,

2.a

b'

J.a
b-

4.

(nazwa sp6lki - adresy, wielkosd udzial6w, ilosd akcji)
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Z tego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubiegtym dochdd w *ysoko6ci: . , ...4/%e

R6wnooze$nie odwiadozam, 2e w sp6lce .. . .. . .. . .. . .

; ;;;"; ;;;.; ;";; ;;;"-;-; ;;#. ;;il',:;';T:ir",:::ffi 

"';;
kapitalu.

1,

IV

Nie prowadzg dzialalno$oi gospodarozej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie

zarz4dzam r6wnieZ tak4 dzialalnoSoiq ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialnoSci.'/

j+4ra___ 
,an^\t-

Z tego tl.tutu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dooh6d w wysokoSoi:

V

Skladniki mienia ruohomego o warto6ci powyZej 10 000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych

naleiry poda6 markg, model i rok produkcji):



Inne dodatkowe dane o stanie maj4*owym: ............nA*ri?-.

Z tego tJ4utu osi4gl4len(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3oi: . . . . . . . . . . . . . . . , . .

Powyzsze o3wiadczenie skladam Swiadomy(a),2e na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2l sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno3ci gospodarczej przez osoby pehiqoe funkcje publiozne
(Dz. U. 22006 r, Nr 216, poz. 15 84, z p6tut. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawionia wolno6ci.

/Th/t;rv"t.a-a.,,s- 4b 44. Zr(f
(miejscowoSd, data)

') Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,
') Nie dotyczy dzialalno$ci wytw6rozej w rolniotwie,

' NiewlaSciwe skre3liC i uzupolnid, wpisuj4c w poszczeg6lnyoh punktach odpowiednie dano'


