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WZ6B
oSwlADGzENrE ilw/" )da ,,ay, -,fy,tr.y,ntttn

! a (o 
spni6 malqtkowym ! | '

Ja, nizej podplsanviut ,, .. ,.,]f,#5,
(lm ona inezwlsko, w przypadku kabiet pod€c nazwisko panienskie)

7, ,.1 - ' A.lr' /'
urodzony{a),''.(,'\'.,}'M,w,n,;'|','!],1'j.1.''.','.',''.

zatrudniony(a)* ,,,,.,.,1r,ii.h'i,k,.,.,lirmtN..r..4.inl.1i.... ,t.:,ktiy. . ... .. . ..
(mi€jsce zatrudni€nia, stanowisko lub funkaja)

za mieszkaly(a) w ,

po zapoznoniu si8 z przepisami ustewy z dnia 21 sl€rpnia 1997 r, o ogranlczoniu prowadzenla dzialalno$cl gos'
podarczej przez osoby petniqce funkcje publlczne (Dz, U. z 2006 r. Nr 216, poz, 1684, z pdin. zm.), zgodnie
z art, 10 tej us18wy o$wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2ehskiej wspolnoSci ustawowej lub steno-
wiqce mdj ma jqtek odrebnyl

,r((
1, oom o powrsrzchnrr ,,...,:.i..i,,,..,.,,..... m2 poro2ony,..re,ai:h]tq.,,5.I[,g,.?..... ..?.t*I1...{.P,}1. 1: , ,, . ...,.

l
aore9r ..,....,.,1

2, Mieszkanie (wiasnogclowe, spoldzielcz€ wlasnogciowe lub inne): ,,..W;itV,U*},.,,,{,f,mk,# .

,ladres:l .,,,,..,,..,. powierzchnia calkowita: ,,,,1,.1,,,,,.,,, tt2
I

tytul prawny (wlasnosi, wspdlwlasnosc, wielkogd u izialu)r .,,l,Jl});?.r?-,, .lI:18,!.tnh.,n+L..l.ia.tX.+tl.t'.\,...,,....

,,.t,1,,qns,L,,.fu.r.k ?*Uv-+,,vrxhd",.,[sh.(sx...1.:rll1..v.,ry,i{..+.t.u,.?,.!............N.N.i;...,..i.#.iL rm-. ..,.,

lytul prawny (wlasno6i, wsp6lwlasnoSi, u2ylkowa nie wieczyste, dzieriawa, in ny tytul, podai jaki): ,,,,,,.,,,,.,.,..,.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglyrn przych6d i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchonioSci (plece, Ozia <it: ,'1,?l,1].h,,.!*iglnr,...,.,.., . .,,,,,..,.,, powierzchnia ,,,,,,,,,.,*:.,,h1,,..,,. m,

,,,.m.P.it|.,.t,n.!r,.ri. .,......... . .
(adres, tl'tul prawnyr v{iasnog6, wsp6lwlesno6c, inny tytul - podECjEki oraz inn€ dEn€)

...1.5.h..*,.br,.,,v,1+,i,A1,',.1t,il1iti4....h*lh.t!.tv.6.... .,, ,*x,f,ff ,',,1,.!!,.kt.i.,.,.

5. Zesoby pieniQine:

- 6rodkl plenierno zgromadzon€ w watucie potskie;: .,..,...,.1,/, 5..g,?,,C,,y,i.,.,.......,,.

- pepiery warrosciowei ..lhh)qus't..$v.wtn .ht:E,:'.Lpq'ink.tri** ,i.i4,. fu .t*.t.ni/n.^l.|'lt1 Qtnw.!;rh

,.1.a.a.,,,fuY..r,8,l*.kh.|.%,......,...,,... nE kworQi ..11.94t,2,.,1,fu.1'tl1.1.r\5
t,ah'Qfia14 tiIr<.ftlL



-j_ cqFA _ ooz, 890

tl

od Skarbu PallsNva, innej PanstYvowe, osobY prawnert iednostek
od Komunaln€j osoby prawreJ,tdorB podlegalo zbycru w o'ooze

[aK

Podac rodzaj mlenta, oatq nabycra, od

Nabvlem(am) (naoyl m6J malionek) mienie

.imi:nsOu terytorlalnsgo, ich zwlqzkow lub

p zBtargul

sp 6lk i prawa handlowego, anl lez
1, a" Ni€ jestem czlonkiem zazqdu ani

czlonkiem za zqdu iP

t*t.ten,c p"tn'on"iuni"iiliiin"*i"i" *taz z nazwaml spdlek i fundacjj)

z tego fftulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wYsokoscii ""'" " """""
oh zajQc w sP6lkach Praws handlowego' ktore moglY'

ereEownos6' +-

(podad potnlanq funkcjg' nazwQ adres spolozlBlnll

Z tego Mulu osiqg nqiem(Qlam) w roku ubi€glYm dochod w wYsokosci: """""""" """"

Z tego t\duiu osiqgnqlem{qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: " " " " "

Ni€ Jestem czlonkiem zarzqdu, radYnadz"'91"1 1":,f,",:lli:li:lYltli spoldzielnl'1)



Dziennik Ustaw Nr 150 - 8987 - Poz.890

u\4a.;
Z t€go tytulu osiqgnalem(qlamlw roku ubi€glym doch6d w wysoko6ci: .... ...1.Y..;..'.. .:.:.. ............ ....'..". """"

Rownoczesnie oswiadczam, ie w sp6lce ......,...*.9r+)(..,.iLll......,:-tr,rg{sr.". .V':5^'%'..fi'!".'1!"q"..i'l

- ;;,;;;", .;;;;;;,,,;" ;;;.;:,,il;;;;;;;;;;;ff, :::::::ffi;T:i,;:.''' 
.,,,

IV

1. Nie prowadzq dzialalno6ci gospodarczej na wlasny rachunek ani wsp6lnie z innymi osobami, nis zarzqdzam

r6wnie2 taka dzialalno6ciq ini nie jestem przedstawicielem czy tei pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej

dzialalno6ci.2)
*AJro,vadzg '^, '^l,+ej i€f€++o66+of€gstAeq-na'-'

z tego t\dulu osiqgnqtem(qla m) w roku ubleglym doch6d w wysoko6ci: .............',.....,."'

Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10

podai markq, model i rok produkcji):
000 ztotych iw przypadku pojazd6w mechanicznych naleiy

..................5..4[...q.....4.::.2..........n]t..(.PI:....|P.\..?. ..[..+*..b,S

Zobowiazania pi€ niezne o wartosci
na iakich zostalv udzielone (wobec

VI

powyiej 1O o0o zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i po2yczki, oraz warunki,
kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):



Dziennik Ustaw Nr 1F0 - 8988 - Poz.890

vtl

Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

Z tego tytulu osiEgnAlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscri ........,.,..,.,..,,,...

Powyisze oswiadczenie skladam 6wiadomy(a), 2e na podstawi€ art, 14 ust, 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r,
o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gogpodarczej przez o8oby petniqce funkcje publiczne {Dz. U. z 20OO r,
Nr 216, poz, 1584, z p6in, zm.) za podani€ nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

),"n0-*- 4 L h\h w{t"'Lor,S
{mi€jscowo66, data)

Nie doryczy rao nEdzorczych sodldzielnl mieszkBniowych.
zr Nie doryczy dziElalnosci wylw6rczejw rolnictwiB.

' Niewla6clwe skre$ll4 | uzup€lni6, wplsujqc w poszcz€g6lnych punhach odpowiednio dano,


