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0Swiadczenie o stanie majqtko$Tm

Ja ni2ej podpisanyi.i,$g ql*.,ilOrn.q

.a 61 t\ /a I Il , I r

.: .l!)'.Y.,'.VN(RA.' K a dl4 ot{rM'.$-{S l.U
wickg l-ub funkcja) (J

2l siorpnia 1991 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalno$ci gospodalczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz, U, z 2006 r, Nr 216, poz i5g4,
z p6Ln, zm.), zgodnie z art, I 0 tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sktad mal2enskiej
wsp6lnoSci ustawoweij lub stanowi4oe m6j maj4tek odrqbny;
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2. Mieszkanie lwfasno$ciowe, sp6tdzielcze vlasno$ciowe lub inne;. l\r l.E CI @I { .9.?\. .

adres: .,,,,,,,,,.,, ,,,powierzchnia caikowitat ,.,.,,,,,,,. nrt

g4ul prawny (wlasno$i, wspdlwlasnoSd, wielkodd udzialu)t ,,,

.,.. ...-r.,.. .,,,,,...., powierzchnia/.,hq l6A m,

\ry,gw*, bv dr+n?,k 
Boapadsvxil

lrtut prawny (wlasno$d, wsp6hvlasno$6, uZl4kowanie wieczyste, dzierLawa, inny rytul,-poda6 jakit. . U

h s p d l ro'[ oon]p + i dlqd. q.{ V e.w.* ilrl il..+elp.Er^
Z tego Mulu osiqgnEtem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

4, lnnenieruchomo$oi (place,ozialki;r lJlE,?,,9T.y..Q.?!,....,, ,,,, ,,,,powrerzchniar , ,.,,.,,. .. ,,rn2

(Bdres, t)4ul pmwny \ylasnoSC, \yspdlwlasnoSd, inny tytul - podaC jaki oraz inne dare)

5,

t\] |trf)^I\i2vl- paprelf wanoSclowe:,,1.Y .lll...v.v.r,,\.Y,.?.1....

na k$ otq. ....

Zasoby pienigZne:
Nn m^n- 6r'oclki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:.1U..90.? 9q.mg {AflPflF {)

hrnkpr,xr&. i,ooxoa/nrn*+,a,L4ch,,..$5.P.a.o.s.wm.q.rk/qte*m)...z[wdav,- uhup,
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Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek) mienie od Skarbu
jednostek samorzqdu tery4orialnego, ich zwi4zk6w lub od
zbyeiu w drodze przetargu: 

tak,

Paristwa, innej panstwowej
komunalnej osoby prawnej,

ee)
Podai rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo ,.. , ,

II
Nio jestem czlonkiem zarzqdu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego,
ani teZ czlonkiem zarz4du fundacji prowadzqcej dzialalno6d gospodarci4.-

g4onkiem zaJ

1"y*t,nic p"tnion. ru; 
";;;;; 

-;-, "**.n' ,ou,.n,r*,,0,

Z tego tytuiu r:si4gn4lem(9lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

2.a I\re Jesteln zaFudniony(a) ani tez nie wykonujg innych zai96 w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
mogiyby wy'r C,

h _furHrp

Z tego t)4utu oriagnaf"rlgfu*; * ,"U, ,t,,"rrrr ;.;r; *;;;;;' ,

3.a i.r)
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4.

(podaC pelnion4 funkcjq, nazwg i adres sp6ldzielni)

Z tego q/tuiu osi4gn4lem(giam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:

Vy' nastgpuj4eych sp6ikach prawa handlowego posiadan niZej podane udzialy lub akcjei... ,.. ,. , ...

'''14. "ti I )t ri\ 
^T 

Q r)Vl-lvrrvl(ler

osoby prawnej,
kt6re podlegalo

la'

b'

(nazwa sp6lki - adresy, wielko(C udzial6\ry, iloSi akcji)
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L Nie prowadzg dziatalnoSci

;::tr3,,ffi iff ,;ffi *isl"*,;':l n,lHllJTl,1Hi#[1 J.T':U #",lJ,Tffi ::ftt,";
+-lrar&adz+rA,+Uuq-(%

Z tego D4ulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .,,,..,..,..,,...,.......,
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la II .Pupn,,,lfrmro,cs.'
(miejscowoSC, data)

s)

I'lie dotyc4, r'ad nadzorczy ch sp6ldzielni mieszkariowych,
Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie,

" Niewlaspiwe slcreslic i uzupelni6, wpisuiqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.
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