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zatrudniony(a) w, ,, , , ,,:,t t '." "'l,il,l ,-'
(mieisce zatf udnienia. stanowiqko lub fu nkcja)

zamieszkatylal * l

4.

5.

2, Mieszkanie (wtasnoSciowe, sp6tdzielcze wtasno3ciowe lub inne): ' !*Y d:fu/?t '

-rl
".{ 

rec '}uY do't.19?:\.so
powierzchnia oalkowita: '., ',, 'm2

rytul prawny (wtasno66, wspolwlasnodc, w ielko66 udziatu):

t^-'( J o{^c" ..r.
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' \t J ,'

3,
tt'{ffrt .. powierzchnia """""m2

?}
tao'url.14)

\- z't 
^

$rodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:" 9 k " 7? t 'p:'2'- ':* '

drodki pienigzne zgromadzone w walucie obcejr " 14-,! +{t\*ry
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II

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie od Skarbu
jednostek samorz4du teryorialnego. ich zwi4zk6w lub od

zbyciu w drodze przetargu:

J"{

Pafishrya, innej panstwowej

komunalnej osoby prawnej,

nte

osoby prawneJ,

kt6re podlegalo

Podad rodzaj mienia, datg nabycia, od logo LI. . Ah"l

III
Nie jestem czionkiem zarzqdu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnoj sp6'lki prawa handlowego,

ani tez czlonkiem zarzqdu fundacji prowadz4cej dziatalno6C gospodarcz4

ctlo"kiern za""

,,r^\

z,a

b'

(\.vymienii pelnione funkcie istanowiska wraz z nazwami spdl€k i fundacji)

Z tego t)4utu osi4gn4lem(gtanr ) w roku ubiegfum doch6d w wysoko$oi: V"" .H\+t '

Nie jestem zatrudniony(a) ani te2 nie wykonujg innych zajgC w sp6lkach prawa handlowego, kt6re

moglyby wyT,vo{ad podejrzenie o moi4 sttonniczod6 lub interesownodC,
rV sp6ll<aeh prawa-h and lerve ge $l4tenujg riisd $)mieniene zaiQeie;

.t\I,4^Y A. at (rury. ..:. .."". . \.t " 0

3.a' Nie jestem czionkiem zarz4dtt. rady nadzorczej ani komisjirewizyjnej sp6ldzielni.r)

(podac pelnionq funkcjg, nazwq i adres spdldzielni)

Z tego tttufu osi4gn4{em(9lam) w roku ubieg{ym dooh6d w wysokodci: ..h-l #t1nnt' ',

^ W nastgpuj4cych sp6tkach prawa handlowego posiadam niZej podane udziaiy lub akcje: " """

Z tego tfutu osi4gn4lem(giam ) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci: , 'tn* thl64z:7: .

(nazwa spolki - adresy, wielkosc udzial6w, ilosd akcji)
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IV

Nie prowadzg dzialalno6ci gospodarczej na wlasny rachunek, ani wspolnie z lnnymi osobami, nie

zarzqdzam rdwnieZ takq dzialalno$ciq ani nie jestem przedstawicielem czy tez petnomocnikjem w
prowaozen ru taKreJ ozra{noscl.-'

V

Sk.ladniki mienia ruchomego o watlodci powyzej l0 000 ztotych (w pr4padku pojazd6w mechanicznych

tlf .q qi,-illY: e\*, 
'1?rlf?7.d,...,

1"1""""""
...'I.o?.1.i t 97t='-tc- *k 39 goor-zf

VI

Zobowiqzania pienigZne o waflosci powyzej l0 000 zlofych, w tym zaciqgnigte kredyty i po\czki" oraz

warunki, najakich zostaty udzielone (wobec kogo, w rwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokodci):
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Z tego tgulu osi4gn4tem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci: ,,.LqrY...,

Powyzsze ofwiadczenie skladam 6wiadomy(a), ze na podstawie art. l4 ust, I ustawy z dnia 2l sierpnia

1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzia{alno$ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne
(Dz.lJ. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, zp62n, zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnodci.

l/g+r*** l, rT,,.?: l.i.y.
(micjscowoSC, data)

r) Nie dotyczy rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.
2) Nie dotyczy dzialalnodci wfw6rcze.i w rolnictwie

'Niewla6oiwe skreSli6 i uzupelni6, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane


