
O5wiadczenie o rtanie maj4tkowym

Janizej podpisany (4),.F,tafr.t.Err?...hltR.anx.a, ,dt,IE,r 2,0l1,:/4ctr
(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podad nazwisko paniedskie)

urodzony(a) ..,,. 1.1..,. ./,1., . / g 
?. .?........*

zatrudniony(a) *,... K..P.K. .n...:, /1./ il /.6.1 E. R
/ 

(.,ejsce zatrudnieni4 stan

zamieszkaty(a) w ,/

po zapozraniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 199'7 r. o ogfaniczeniu prowadzenia
dzialahodci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkoje publiczne (Dz, U, z 2006 r. Nr 216, poz, 1584,
z p6fn. zm.), zgodnie z art, l0 tej ustawy o6wiadozam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad matr2edskiej
wsp6lno$ci ustawowej lub stanowi4oe m6j maj4tek odrgbny:

I

3,

adres: ....,,.,,,,.,,

[4ul prawny:

Mieszkanie (w{asno{ciowe i .

"dr"r'[ ..€?...,^'i 'f i"
tytul prawny (wlasnof6, wsp6fulasno66, wielko66 : 2.C.. ,. , ... ., ,,.

r/.,4.t.e .e il,s8n,..,,, . ... .

Gospodarshvo rolner

no,(/ 4.V .4 /.1 lrodzaj gospodarstwa: ...N.(.1.....'..-../.t.nr.,tr.r..t.,!.,.. powierzchnia , . . .. . . . . ,.. . .. m-

rodzaj zabudowy:

g4ul prawny (wlasnoS6, wsp6twlasnodd, u2ytkowanie wiecryste, dzierLawa, inny [autr, podaCjaki:,..,

Z tego ti4ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d idooh6d w wysokodci:

4, Innenieruchomosci (place, aziatki)'I/f.,f2,#/y'/t: /./zi?lAtu.powierzchniar ...,,€6,..,,,.*'

5,

Srodkipienig2nezgromadzonewwalucieobcej: ..,..,,M,t,t..,,,.np.5t.fr.8,1.fl.

- papiery warto$ciowe: ..,... il 1 t..., f p.A.(,#. P, fl ..n,
na kwotgt



2

T
Nabylem(am) (nabyl n6j malZonek) mienie od Skarbu
jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od
zbyciu w drodze przetargu: 

+^r,r

Paristwa, innej panshvowej osoby prawnej,
komunalnej osoby prawnej, kt6re podlegato

nle

Poda6 rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo

III

1.a' Nie jestem czlonkiem zdrz4d:u Ni rady nadzorczej, komisji rewiryjnej sp6lki prawa handlowego,
ani teZ czlonkiem zarzadu fundacji prowadz4cej dziatralnoS6 gospodarcz4.

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: . . . , . . ... . . . . . . ..

2,a' Nie jestem zatrudniony(a) ani teZ nie wykonujg innych zajgd w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
sc.

Z tego t54u.lu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ... ......... ,.. ..

Nie jestem czlonkiam zarz4du, rady nadzorczoj ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.l)
Tesfem czln.lrie- "".-+e["; r^.t]'neCz ielni:

4.

(podad pclnior4 furkojg, nazwg i adres spdldzielni)

Z tego gu.tr osi+gn4lem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam niZej podane udzialy lub akcje:..... ',...
.... .... .. .. A/ /E,. Pp'1 h\.aflfl

.3 .a

b-

(nazwa spdiki - adresy, wielko$C udzial6w, ilo$C akcji)



Z tego t.Vlltu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

R6wnoczednie o6wiadczam, Ze w sp6lce

; ;";";;.;,;.;; ;;"-; i-oi,*"u" 0",*"T.' :r",'"#':T:il;l'J':":'::Tf 

"T;

kaoitalu.

IV

Nie prowadzg dzialalno6ci gospodarczej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
zarz4dzam r6wnie2 tak4 dzialalnosci4 ani nie jestem przedstawicielem czy teZ pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialno$ci."

Prowadzg w wyZej oke6lony spos6b dzialalnoSd polegaj4c4 nal

Z tego gdufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:

V

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
naleiry poda6 markg, model i rok produkcji):

, \5 fl, fl, 0.€/. / a b, .aJphe4r-Y, n/ r-rgh,/,$ rr,at47 :, wn,

VI

Zobowi4zania pienigine o warto6ci po\4yzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i poficzki, oraz
warunki, najakioh zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku zjakim zdananiem, w jakiej wysoko6ci):

f(a...0,P,:,.K..e.f .a.y.I ?..//r.q/..i.c-?/v.v.-Nfi...z.fr,(uP n/t: l{,ttu/.? 4*g(e4

.A t..,1. ....€a.'.e(. 1.. .. -.lA/,a- 1,. z a tlz l. i. :,/ i
Pkt . .fr.E.=,. .(.P.E.dv:.| /.pat,an/t
f K,o. hP.:. ..L.t.,(.t.fr .,.#.F.Q.t,Ta
tuf . R. L /f. . K 8' E. O.y'.Te. 4.4 . : . . I t- a. fi 8. . :. .
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VII

Z tego tltufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodoi: . . . . . . .. . . .. , . . .

PowyZsze o6wiadczenie skladam 6wiadomy(a), Ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSoi gospodarczej przez osoby pehri4ce funkcje publiczne
(Dz. U. 22006 r. Nr 216, poz. 1584, z p6in. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci.

il.atstante, /€, 4.{ . aet{
(miejscowddd, data)

tkl-ef.s... d,/:t
(podpis)

'/ Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
'/ Nie dotyczy dzialalno6ci wltw6rczej w rolniotwie.

'Niewla$ciwe skre6li6 iuzupelniC, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane,


