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O$wiadcz.enie o stanie maj4tko\v1,m

Janizel podpisany(^),,$.Fftr.p. M flQl fr. ?|up.*a zd ({gr rr)5kf
(imiona inazwisko, w przypadku k0bler poda0 mzlyisko panieriskie)

urodzony(a) ../19'9.1... /,,q,A.b.ry.. .. ..,,* ..a.1.,W.1EC,.t,n I v
zatrudniony(a) w l(Rl.ll)F,l1 pp 1E 4Qn.72,.ft 9.lDv Jy lry lsTlRr d.p., .q?,'IZ.p9R,nD]l.tl t.vt TR.d

(miajsoe z!.trudnioni!" stanowisko lub funkcja)

zam reszkaiy(a) w:

po zapoznaniu sig z przepisami uslawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniozeniu prowadzenia
dziaialnoSci gospodarczej przez osoby peini4ce funkojo pubiicane (Dz, U z 2006 r, Nr ?16, poz, i584,
zpoLn. zm.), zgodnie z art. I0 tej ustawy odwiadczam, 2e posiadam wchodzgce w skiad mal2e6skiej
wsp6lnoSci ustawowqj lub stanowi4ce rndj maj4tek odrgbnyl

n t, I 
I

L Dom o powierzchri: ,.'/,4.Q .,..,., m? polozony

3

4.

5

t ht f,Hnp,q,9C lll f; grKe r+ fl ,,Hn h a,v, p 2,W n

Mieszkanie (wlasno$ciowe, sp6idzielcze wlasno$siowe lLrb inne)r H / f il f f1

adles: ..,.,..., .,,,,.,..-,.. ..,..,., , , , , , , , , ,powierzchnia calkowitar ..il .. *2

r4ul prawny (wlasno66, wspdlwiasno6d, wielko6d udziatu)r ,,.,,,,,,,,,11 ,,,

GospodarstlYo rolnei
..,J-\/, 4tF ll

rodza; gospodarswa Vt Y,'l'. K 1 ... 4.1,V L.9.N F.... . powiozchnra l h .g l? 9 r'
adres

rodzajzabudowy:g\iOY.ltltK H.lEAaKtrLl'11,t8,P1.fl.A,),g,Wt.tl!.Ft<,.€o*{MF.a?.t(.

ul prawny (wlasno6d, wsp6h.vlasno$i, u4.tkowanie wieozyste, dzierzawa, inny ly4ul, podacjaki . ..

werP dE wt fre No,lI u*S ry:rKp k(lH fi,f t2,F,P,?,wft ,

Z tego b4ulu osi4gn4iem(gtam) w roku ubieglym przychdd i doch6d w wysoko5ci:

Ipne nieruchomo$ci (place, dziaiki): ,M/k. ,.fi l9 [4 . . , , , , , , ,,powierzchnia; ,,,,ll, ,,,,,.m'

(adfes, rylul prawny; wiasno$C, \yspdlwtasnoSC, lnny l/lul - podaC jaki 0raz inne danc)

/ asoby pieniqzne:

-irodki pienigznezgromadzonewwalucrepoiskiej:,*1.,,C,00r00fl.:5VHftftP'cU!/l'?Kdd

ssNKaqycr,tr9fr,4.,9,4{Pl9!etatlr,t!'t Af,6.Ttg,w:lr-ttft\),98?P,tqe?FA |luttareu
- Srodki pienigzne zgromadzone w waLucie ouc"jr ,,f,0,r.€,6 ,E 9.KA,........

D4ut prawny: h.rf,d



il
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek) mienie od Skarbu
jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od
zbyciu w drodze przetargu:

tak'

Panstwa, innej pahstwowej
komunalnej osoby prawnej

\ ,r I
I nle I

osoby prawneJ,

, kt6re podlegato

Podac rodzaj mienia, datg nabycia, od kogo

1,a' Nie jestem czlonkiem zarz4du, ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6tki prawa handlowego,

6' tki#awe-hndle'aeSe,-

(wymieniC peiniooe funkcje i stan0wiska wraz z n?awe,mi spdtek i fundacji)

Z tego tytulu osi4gn4tem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6cir

2 a' i\ie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujg innyoh zqj96 w sp6lkach prawa handiowego, xrore
mogtyby wywola6 podejrzenie o moj4 stronniczo66 lub interesowno6i.

Z tego [4u]u osi4gn4iem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

3,a' misji rewizyjnej sp6ldzielni,'r
b'

(podad pelnionq funkcjg, nazwg i adres spdldzieLni)

Z tego qdulu osi4gn4*em(91am) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:

4. W nastQpnj4cych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej lpodane udziaty lub akcjel, ,,

Ntr ?,qrtH?fiH

(nazwa sp6lki - adresy, wielkodC udziai6w, ilo$C akcji)



Z tego tj4ulu osiqgn4lem(Qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko$ci: ,,,?.--..,';.,::.r;;:r.: i ,.,..,

R6wnoczeSnie o(wiadczam, 2e w sp6lce

. Ult gz,tTsttE+frtj,

,, moje udziaty (tub akcje) przelaaczaj4l0%,

w pozostatych sp6ikach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowi4 r0%
kapitalu,

2

L

IV

Nie prowadzg dzialalnosoi gospodarozej na wlasny rachunok, ani wsp6hie z innymi osobami, nie
zarz4dzam r6wnie2 tak4 dzia{?lno6ciq ani nie jestem przedstawicielem czy teZ pelnomocnikiem w
prowadzen iu takiej dzialnoSci,2)

Pren'ed;gg w ry*4 eke6ler), s^es6b dziel^[ne$6 psleg4+eE naF

skladniki mienia ruohomego o wartoSoi powyzej 10 000 zlofych (w prnpadku pojazddw mschaniczn),ch
uaieZy podai markq, model i rok produkcji):

0 Kr 9D R. f, hg I R , 0 90 6' ,:', -- . 1,0: p. .q.p .xt,. .

,t5F.r,J.6 Yol\r. ,q.)(.v3,w,t!.De,,aal,l.v.:,.,60a,w.?+.,,:,N.rfrgrlg*d.

VI

zabot'tr4zania pienig2ne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, 'w tym zaciqgnigte kedyty i po4czki, oraz
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zkr,r zjakim zdarzeniem, w jakiej-wysokosci):



4

vil
rnnedodarkowedaneosraniemai4rkowym: ,pg.aY.lD,\).?e.5.e..?.8N.\.g, ai.lT.g,N,t.ET.v,.
7 r-Y I v t v lrr l,r{p tt ( qt $,p r fi , l1 

g uDp T,9.. ? e ee ),s il ls,p.. ? 0 .,nt,ptt
0.a 1,f,,:,, ll,b\,k{ h,Q.I zT 1 ot,v.rfi eo:.v] n.vpl ag,,'a,i,it g,R r-rro
p9flgO riY,IU{fv 0RIQU-olptrl|n hr K,6uCt;n a',tCl;iin:'Dev.n.a,D..;*..r y t.u.4v 0l't t:K.q.p-p lfry l,ti'j .rrl. In,VqFf ,n,Qt,t.t i#.b,2F..?..F.
a.,'BoY.tt.t'tvt,st1h.i+xfn9K[9,lti:ziaet,

Powyzsze odwiadczenio skladam rlwiadomy(a), Le nt podstawie art. 14 ust, I ustawy z dnia 21 srerpnra
1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkoje publiczne
(Dz. u.22006 r. Nr 216, poz. 1584, z p6Ln. zm,) za podanie niepiawdy grozi liara pbzbawienia wolnodci

Z tego [4ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubiogtym doch6d w *ysokoSci:

(miojsaowoSC, data)

" l.lie dofyczy rad nadzorczych sp6tdzielni eszkaniowych,
" Nie dotyczy dziatalnodci *lnw6rczej w r ictwie.

'NiewlaSciwe skedli6 i uzupelni6, wpisuiqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane,


