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Odwiadczenietsteniemajqtkowyor

ra -lzej pooo,saxira,, nep=1*.,. l),qnie-ra[* Ke|np*
, a (irliona,i nazwisko, Mobiet poctac nazwisko parrledskie)i

urodzonyla) 41\ 1..,.1*l 4566..
\r^ A ttJ h,1Yzatrudruonl{a)" " 4 r n" 

*oi.; ,,**oo,n kd1 \ll4';lr:
zaniieszkaly(a) w

po zapoaranlu sig z przepisanl Fn* , dnia 2l sierpnia 199'7 r, o oganiczeniu prowadzen
dzia{alrrodci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcj e pubiiczr" (Dz, rJ zzo"oo r Nr zro, oo".-t sc
z p6in zm,)' zgodnie z art l0 tei ustawy odwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malzehstr
wsp6lnodcr ustawowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:

t,/ ^t , IL Dom o oowierzch,ri: ,419,w ,Wft2 polozony ,,,

adrest,,,,,,,", .,,,,,,,,,_:, :.,,,,,,,,,,

adres ,. powierzchn ia calkow ra.

b4ul prawny (wlasn0sC, wsp6h,/iasnoSC, wieikodd udziafu)t

l,'t'u* 6o*q,il*

Z tego tltu+u osi4gn4{em(9{am) w roku ubieglym przyoh6d i dochdd w urysokodcir ,,,,, ,

*1n,,. aahe Lpiac, re,\.4*. .,, L$^ en rh_l "r.4 o39 n"'*.,u, A4kl6I l.il '
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il
Nabylem(am) (naby1 m6j mal2onek) mienie od Skarbu
jednostek samorz4du terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
zbyciu w drodze przaLatgo:

Pafistwa, innej panstwowej
komunalnej osoby prawnej,

nie-

osoby pmwnej,
k16re podlegalo

Podai rodzaj mieni4 datg nabycia, od kogo

I
, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego,
alalno$6 gospodarcz4.

(wymienid pehione funkoje i stanowiska wraz z nazwarni sp6lek i fundacji)

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubie

2.

Z tego tyhrlu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: . . . .I44gr. . . *!.b1. .!4 1-- t "" """"t"'*Jt
Nie jestem czlonkiem zan4du, rudy nadzotczelani komisii rewizvinei sn6ldzietni \ ' /

(podai pehion4 tunlrcjg, nazwg i adres spdldzietni)

Z tego W+v osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym dochdd w wysokoSci:

4, w nastgpui4cych spolkach prawa handlowego posiadam nizej podane udziary na a*cie: ./4.?.
J

y.si,n-Je.,n.rxL

(nazwa sp6&i - adresy, wielkoSd udzialdw, ilo66 akcji)



IV

l. ej la.wl.asny rachunek, am wsp6lnie z irnyrrl osobami, nre
ani nie jestem przedstawicielem c4, tez pjnomocnikiem w

2.

Z tego f4ulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscr:

10 000 zlofch (w prrypadku pojazd6w mechanicznych

3

Z tego tytrlu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ,.................

R6wnoczednie o$wiadczam, 2e w sp6.lce

W pozostalych sp6lkach
kapitalu.

prawa handlowego posiadane udziaty lub akcj e nie stanowia l0o%

VI
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, r"r" *rirl "r,u**"r,u*"r, * ,"* r0,.*r, O".nuO * *r"O"u" , ,

Powyzs skladam dwi e ad, 14 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnra

)!r_r,i prowadzenia przez osoby pelni4cl funkcje putii._"
\ut-. w. . poz. I )d4. z pravudy grozi kara pozbawienia wolnoscr.

h*fi3*a& ,M,q7,)n/6
(miejscowodd, data)

du "bl,o.tBtp ^h 
MWTI6U,LpA d,

) Nie dotyczy rid nad,zorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.
" Nie dotyczy dzialalnodci wytw6rczej w rolnictwie,

'Niewla(ciwe skredlic i uzupernii, wplsuJqc w poszczeg6rnych punktach odpowiednie dane.


