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po zapoaanlu sig z przepisami ustawy z dnia 21 s.ierpnia 1991 r, a ograniozeniu prowadzenia dzialalno(ci

gospodarczeJ przez osoby pehri4ce funkcje publiczne(Dz, U, z 2006 r, N r 716, poz' 7584' z pbb" an ), zgodnie z

"rt. 
tO t"1 ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malzeiskiej wsp6l-tto$ci ustawoweJ lub

stanowi4ce mdj mai4tek odrgbny

I.

1 . Dom o powierzchn iffir/-1.^',Do{o!q4y-

adres;,,..

hlul prawnyl,,,,, tilt$f N'A iL

2, M ies4lanie-(Utg$E$jlll€, spdtdzie-lcze wlasnoSciowe Iub ime)r,

. / n nt
pow rzch-nia calko wita:.4 [,.,1'?.m'

q4u+ prawny (wlasno.CC, wsp6hvlasnodC,,

tA/, ft, A,t tl-tAf N'ilrc

3. Gospodarsrwo rolne: - //
,..Ut //d!,,.t,2 | t

rodzaj gospodarstw a:.,..,..,y1....144.Y...'. "WryV.ry'.. ., , powjerzchnla ..

brul prawny (wlasnoSC, wsp6lwiasnodC, utfkowanie wieczyst€, dziorzawa, irty tltul, podaCjaki)r' , . .. ,

Z lego t)4u{u osiqgnqlem(9{am) w roku ubieglym dochdd w wysokoSoii

"t 1DrDtl Rt 1
4, lnne nieruchomo$cj (place, dzialki 4., . f..rl, vK,l(, powierzchnia ...K1lJ.l m2 

^ a,0-. ttit:' Nfl DlWeLE a 7'n], 5{0*,4
(adres, i)-,tulprawny: wlBsnodC, wspdt"r'{asno{4, inny tlul- podaCjakioraz inne dsne)

a)

hlv/
t//(Wah4qt/oti"



5, Zasoby pionighe:

- $rodki pienighre zgromadzone w watucie polskiej:....,.,,, il.,...t1!.M,.{-(Ql - . . ,.,.,.

- Srodki pienighre zgromadzone w walu cie obcej:.....,...,...8.t,....(.M+1fth,f
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Nabylem(am) (nabyl mdj malzonek) mieniE od Skaxbu Pallsfi+,a, irurej pafiswvowej osoby prawnej, jednostek

samorzqdu ter'4orialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej, ktOrej podlegaio zbyciu w ftodze
Drzelargu:

III.

1 , a* Nie jestem cztonJ<iem zarzqdu wri rady nadzorcznj, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, ani rez

cztonliem zarz4du fundacji prowadz4cej dziaialnoSd gospodarczq.

"""@

(wymieni4 petnione funkgJe j stanolviska wrez z nezwami spdlek i fundaoji)

2. a* Nie jestem zatrudniony (a) ari tez nie wykonujq innych zajqd w spdlkach prawa handlowego, kt6re

mogiyby wywo{aC podojrzenie o mojq stronnigzoSd lub ii,lteresownoSd,

b*

Z [ego rytufu osiqgnqlem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:,,

lak4



3.ad Nie jestem czlorkiem zaruqdv, rcdy nadzorczej ani komisji rewizyjnej sp6tdzielni.,

(podai petnion4 funkcj9, nazwg j adres spdldzielni)

Z tego O{ulu osi4gn4lem (glam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoSci:

(nazwa sp6lki-adresy, wiglkosd udzratow, ilogd akcji)

Z tego fytufu osiqgn4lem (gtram) w roku ubieglym dochdd w *ysoko$ci:
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......,,..,.,.,,......,moje udzialy (lub akcje) przekaczaj4 )09'o.

W pozostatych sp6lkach prawa handlowego posiadane udzialy Iub akcje nie stanowi4 l0% kapitatu,

IV.

l, Nie prowadzg dzialaho$ci gospodarczej na wlasny rachunek ani wspdlnie z innymi osobami, nie zarz4dzam
r6wniez takq dzialalnoSci4 ani nie jestem przedstawicielem czy tez pehomocnikiem w prowadzeniu takiej
dzialahoCci.,

il'*ili'*'1.::l:-:::',^i::i,"tt,"i:fer.r

Z tego ry.tufu osiqgn4lem (glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:



V,

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlofych (w przypadku pojazd6w mechanicznych naiezy
podad markq, model irok produkcji):

vI.

Zobowiqzania pienigZne o wartosci powyzej 10.000 ztrotych, w tym zaci4gnigte kedyty i pozyczki oraz warunki,
najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
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lnne dodatkowe dane o sranie majqtkowym:,,.............,....,,....., .,.'.u.T_Q|ftRF_[(.lE,,7.Atrkr.K.t.
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Z tego q4ulu osi+gn4lem (glam) w roku ubieglym dochdd w wysokoSci:,,,,,,,,,...,........,...,.

Powyzsze oswiadOzenie skladam Swiadomy (a), 2e na podstawie art, 14 usr. I ustawy z dnia 21 sietpnia 1997 r. o
ograniczeniu prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej przez osoby pelnr4ce funkcjg publiczne (Dz, IJ. z 2006 r.
Nr2l6,poz, 1584,2p6fu. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci,
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r nz:f,:.{:rs*t_*
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(miejscowo$C, data)

I Nie dotyczy rad nadzorczych spdtdzielni mieszkaniowych,

' Nie dotyczy dzialalnoici wytwdrczej w rolnictwie

* Niewladoiwe skredlid i uzupelni6, wpisujqc w poszczegdlnych punktach odpowiedrre dane

(podpis)


