
stan na dzien. 31,.**-",p*it 2a,lee- OM nr i ,,,,,..

OSWIADCZENTE
o stan ie majEtkowym

*a*Yh

zam eszKaly(a) w

p0 zaPoznanlu siQ z pfzeplsam ustawy z dnla 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pt'owadzenia d2iaialnosci gospodarczel
przez osoby pelni4oe funkcje publ czne (Dz tJ z 2006 | Nf 216, poz 1sB4 z p6rn zm ) zgodne z ad 10 teJ lstawy
0Sw adczam ze posiadam wchodzqc€ w sKlad maizenskiej wspOlno$cl ustawowej ub stanowi4ce mdj rnaj4tek odrebfy:

z-
1. Dom o pow eJZCfrn . .A.A.A1A, m potozony ,

ad fes

iylul prawny (wlasnoSC, wspOiwiasnosd uzytkowanle wieczyste, dzieftawa inny tytlt podad jaki)
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Nabylem(am) (nabyl mdj mar2onek) mienre od skarbu pafistwa, innej pafistwowej osoby prawnel, iednoslekier,'torialnego ich zwiqzk6w rub od ko,narnej osoby brawnei, kt6re podregalo zbyciu w orodie przelargu:

>r( nre-

Podad rodzaj n'rienia, datQ nabycia od kogo .., ...N,I-.r6"... ..Dcii:1,C.2-..'7,,

c.".*s.q... ?.atn.etfu1 fr-. . 

^t.rt. 
fu N.r

J .s./.drc,e... 1..... e.,..e.... ft 6R.a.Ka

a* Nie jestem zatrudniony(a) ani tez ne wykonuie innych zajed w spoikach pfawa handiowego, ktore moglyby wywotaepodejrzenie o mojE stronniczogC Jub interesown06C.
b- {@tkcrcifrprai,'i!-haffdo!€go-\+jil€Fq€}++:aj-r#yrfti€ftiofte-za'Qon:

z teso tytutu osiqsnqlem(etam) * ,"k; ;;;;;ri;;""iil * *vr"r"i"i ,.. tVlE.&7AO
a* Nie jestem czlonkiem zaz4d!, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spdldzielni 1)

:.

'''.r','?)rlr,ne.''''7l'2Ff*nd14/a;z.*1
w ;;;";i;iy"; 

'p;ir.""n 
p,r*' nrnJro*;s; p;";rl;;" ;d;Yii;; ;r"," ;," ,L?o*,4 ., on e) przektlczaiq 10o/a

s a morz{d u

2

4.

1.

2.

r6wnieZ tak4Nie pfowadzQ dziaialnosci gospodarczei na wlasny rachunek ani wsp6lnie z innymi osobami, e zatzadzam
dzialalnoSci4 ani nie jestern przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnosci.r)

I



v

;H:ili:ffi: ftil"l"n" 
o wadosci powvzej l o ooo zlotvch (w przvpadku poiazd6w mechanicznych nare2y podac mafkQ,

VI

zobowiazania pienie2ne o wartoSci powyzej 
,1.0 

ooo zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty j pozyczki, oraz warunk/, na Jakichzostaly udzielone (wobec kogo, w zwiEzku z lakm zOarzeniem, w lJkiellvysoXoSciy:

vtl

Powyzsze o6wiadczenie skladam swiadorny(a), 2e na podstawie a11 '14 ust- 1 ustawy z dnia 21 sierpnia iggz r o ograniczeniuprowadzenia dziaialnogci gospodarozej-przez osoby pelni4ce funkcje publiozne 1or. u.. zooo-i, fi, ita',-po.. 1s84, z p6zn.zm.) za podanie nieprawdy gro:i kara pozbawienia wolnosci

Lilzszh^rft. ,.3Q . tll zQl!)ts^
(miejsdwoSd, d6@-

r)
2)

Nre dotyczy rad nadzorczych spdldzietni mieszkaniowvch.
Nie dotyczy dzialaino6ci wytwdrczej w rolnictw;e.

* Niewlasciwe skreslid i uzupelnid, wpisuiac w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane

(przyjAcla he swldoncje)

n^,4 ^r I

2-f

3/3


