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/l ?1 t t5. ,. m2 polozony
adres;

g4ul prawny; . .U+lV,cf,+.fc-,\h-*$c z jov,*,
2, Mieszkanie (wlasnoiciowe, sp6ldzielcze wlasno.oiowe lub in

adres; ,., . .h-x d ,*r*., ne); ' l+*k cl'''$bc,.

3, Gospodarshvo rolne;

rodzaj gospodarsr*u, .,.,,IrhX,,..,,.dc
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l':: ?.p.n:mocci. 

(ptace, dzia+r,i),. phifik,, Ac{qt W1 f#,Q,t, rz4ht;a)
Jru.d-

5, Zasoby pienig2ne I

. Srodki pienigZne zgromadzone w walucie polskiej:,,pk,,,,, k {.,,.?,?,ou,: .{..
drodki pieniEZne zgromadzone w walucie obcejr ,,,,,,,l**3-. d*\r"V

- papiery warlosciower ,1, .,.?AS*,.8.V,;v,+
b'+nt, ok . fJ .^pvo,,-,?i1,.,1t*.g.nvn.,t,u
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"ffi r-", f*r*u: Lnaej pansrwowej
ruo od komunalnej osoby prawnej,

nie'

,osoby prawnej,
nore podlegalo

T]la

b"

(wymienic pclnione fun*:E , o*"**n,'rwiu z nuwami sp6hk i fundadi)

doch6d w wysokoSci: ,.le_.<., . dJr a.u
ycrr zajgd^w sp6ikach prawa handlowego, ktdrelub interesownosc

komisji rewizyjnej spdlki prawa handlowego,lalnolC gospc-roarcz4,

J,a
Lr

4.

(nazwa spdlki - adresy, wielkodC udzjaldw, ilo$C akcji)



.,..,,. moJe udzialy (lub akcje) przefuaczaj4 I0%.

ilo,f*'u|u*t' 
sp6lkaoh prawa handlowego posiadane udziaty lub akoje nie stanowia l0%

l

Lilll_"_df:*i 
na.wlasny rachunek, ani, wsp6lnie z irLnymi osobami, nie

os.illlhos"iC 
ani nie jestem przedsrawrcrelem czy te2 pelnomocnikiem w

2, Prowadzg w wyZej okre5lony spos6b dziatalno6d polegajqcq na:

IV

Z tego [4ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:



VII

.2.3/.6,r.9.6&.t'a.

.y'.0,.e.6.e,,.t:?.i

Z tego g.utu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ,1, .. .l:. /!., ..v'
Powy2sze oSwiadczenie skladam Swi
1997 r' o ograniczeniu p;;;;;;"o,u art' 14 ust' I ustawy z dnia 21 sierpnia
(Dz.U.z2006r.Nr216,poz, 15g4, z pzez osoby.pehri4ce funkcje publiczne

rawdy gozi kara pozbawienia wolno{ci.

7, lfi. ? al{ . lJ aa s1e ?.*
(miejscowoSC, data)

' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,'' Nie dotyczy dzialalnodci wytworczeJ w rolnicha,ie.

' Niewlasciwe ske.li6 i uzupelnic, wpisui4c w poszczeg6rnych punktach odpowiednie dane.


