
zamieszkaly(a)w,.,i

po zapoananiu sig z przepisami ustawy z dnia 2I sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSoi gospodarozej przez osoby pelni4ce funkcj e publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584,

z p6im, zm,), zgodttte z art. 10 tej ustawy o$wiedczam, Ze posiadam wchodz4ce w sklad malZefiskiej

wsp6lnoSoi ustawowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

,4p,0
I

m2 poloZonyI. Dom o powierzchni;

adres: .. !

Mieszkanie (wlasno$oiowe, sp6ldzielcze wtasno$ciowe lub inne): ... . , . . .::-. '

adres: ,.....,..,,,. ,.-..,..,,'.,.',,", ... .' powierzchnia calkowita: " ::r; " mt

q,tui prawny (wlasno$6, wsp6lwlasno6d, wielkoSd udziatu); . -. '.. . ' :1:: . 
'

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstw a: ...... ''.. 'iljl powierzchnia :; m'

adres: ,,. ,., ,,,I1,

rodzaj zabudowy: ,,. ,ll.. '.. ... ,.. ..

Btui prawny (wlasno66, wsp6lwlasno$6, uZ5.tkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytul, podai jaki:.. . .

3,

A

5, Zasoby pieniEZne:

- 6rodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej;". '
//€,4, oeo ?LM

- Srodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: ,.. .. .::-

- papiery warto$oiowe: ,, ..,111 .

na kwotE:
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II
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek) mienie od Skarbu Pa"fistw4 innej pafrstwowej osoby prawnej,
jednostek samorz4du tery'torialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu:

nle

Podad rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo..........:.........

III

1.a' Nie jestem czlonkiem z,arz4dl- ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego,
ani teZ czlonkiem zarz4du fundacji prowadz4cej dzialalnoS6 gospodarcz4.
.o.
c.

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

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dooh6d w wysoko$c i .el.?....de(V.C.?.7......<./ J

2.a' Nie jestem zatrudniony(a) ani teZ nie wykonujg innych zaj96 w spdlkach prawa handlowego, kt6re
mogtyby qrvolad podejrzenie o moj4 skonniczoSd lub interesownoSd.

y' W sp6lkach pra'ua haadlewege w'ko1qi?n:*qi w].rnienioae Edgeia'

Z tego tgufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dooh6d w wysokodc it .n.:."*...de.f,.(.?.5......

3.a- Niejostem ozlonkiem zarz4du, rady nadzorozej ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.')

,,.bz Jester+ezlerdcier+zarz+du; rad)'n'dzerezqi lul kemisji rerv:4'jnqi "p6ld"ielni:

(podad pelnion4 tunkcjg, nazwg i adres sp6ldziolni)

Ztego ty.tulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko S";, (.'.k....d3.* r.,f ,

4. W nastgpuj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam niZej podane udzialy lub akoje:.............'
a-,/

/trQ 7a OS;e-da,.-,

(nazwa sp6lki . adresy, wielko6d udzia}6w, ilodd akcji)
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Ztegorynriuosi4gualem(qlam)wrokuubieglymdoch6dwwysokoSci:.(t.t.?....d.q.&.C.1.2,...c//

R6wnocze$nie oSwiadczam, 2e w sp6lce

* o"^*r.n ,rui*,' 0,"-" o;;;"*.;; ;;;;.,J"*"*J"fft'lJ ff:i::"ff'fft"J;
kaoitaiu.

IV

1. Nie prowadzg dzialalnoSoi gospodarczej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie
zarz4Azzm r6wnieZ tak4 dzialal-nodoi4 ani nio jestem przedstawicielem ozy te2 pehomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialnodoi.'/

2, Prowadzg w wyZej okre$lony spos6b dzialalno66 polegaj4o4 na:

Z tego tgulu osi4grr4iem(glam) w roku ubioglym doch6d w uysoko6oi: ..n*. ,.y'e.5.:7

V

Sktadniki urienia ruohomego o warto$ci powyzej l0 000 zlotyoh (w przypadku pojazd6w meohanicznych

ndl'ety'podad markg, nodel i rok prodtrkoji):

VI

Zobowiqzania pienigine o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty i polyczki, oraz

warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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.......,,..,....,4.r....rof.n:*).'e.n.t1s....p.e';e.4_.tr.2,'..:*z/,Q,,*6'/_O,*'...n+.(,.,................

....,...............,dtle.fu......fierla.nr.n,,*q.rn..*. .,.........,A.5.....A.,h.{.,.6.Q,....?+(,.,,....... ..

z tego tytulu osiqgnqlem (elam) w roku ubiegtvm dochod w wysoko g"it ,4..?..6,,3.8,€,,,il.. ,

Powyisze o6wiadczenie skladam Ewiadomy(a),2e na podstawie art. 14 ust. ,l ustawv z dnia 21 sieronia 1997 r.
o ogranlczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.
Nf 216, poz. 1584, z pbin. zm. ) za poda nie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

- 8988 -

hl.q( *e H*.......,/.4.,..//.".ln / { .
(rniojscowo66, data)

rr Ni€ dotyczy rao naozo.czycn sp dzielni misszk8n owych.
r) Nie dotyczy dz alalnodci wvtw6 ze'w rolnictwie,

' Niewla6ciwe skredliC i uzupolnii, wpisujQc w poszczegdlnych punktach odpowiednie dane,

(pod pls)


