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Oswiadczetrie o steEie maj4tkowyrn

ranizej podp,sanyrar...19/lv-&4....9143,24.,t .$......K.r.V.4.:( : Rpv1',I+rL',+

zarudrio^y(a) w llltitl!, . f1 tt.,.f fF 4.
(mi6jsce abudmmis. steolrisko lub tunkqja)

z€mieszkaly(a) w....
po zapoaaniu sig z przepisami ustewy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnosoi gospodarczej przez osoby pelni4oe tunkoje publiczne (Dz. U. z 2006 r Nr 216, poz. 1584,

zp6in. zm.), zgodr.ie z arl. l0 tej ustawy odwiadczom, ze posiadam wchodzqca w sklad malzeiskiej
wsp6lnosci ustawowej lub stanowi4ce mdj maj4tek odrQbnyt
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m2 porozony ., u. Af .b.'.4*.w.9. W:f 9

Gospodarstwo rol-ne:
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- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej | .,. ................
tvic &i, /t0 ilal

papiery wartosciowel



T
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek) mienie od Skarbu
jednostek samorzqdu terytorialnego, ioh zwiqzk6w lub od
zbvciu w alrodze Drzetmzul-,x Parlstwa, innej parlstwowej osoby prawnej,

komunalnej osob) prawnej, klore podlegalo

nle

Podad rodzaj mieni4 datg nabycia" od kogo

[lc

m
Nie jestem czlonkiem zarz4du oni mdy nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki
ani tez azlonkiem zarz4du fundacji prowadz4cej dzialalno66 gospodarczq.
Jestem czlonkrem zarz4di, ftdy nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki
czlonkiem zaxz4du fundacji prowadz4cej dzialalnoSC gospodatcz4.

prawa handlowego,

prawa handlowego,

(\rymienid pehione funkcje i stanowiska wraz z nazwami sp6iek i iirnd&ji)

Z tego ry'tuh osiqgnqlem(9lam) w roku ubiegbm doch6d w wysokosci:

2.a' Nie jestem zafudniony(a) ani tez nie wykonujQ innych zajgd w sp6lkach pmwa handlowego, kt6re

Z tego tltulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci :

3 a'- Niejestem czlonkiem zaxz4du, rady nadzorczej ani komisji rcwizyjnej sp6ldzieJd.r)

( Jest€m czlonkiem z$z4du, rady na&orczej lub komir i rewizyjnej sp6ldzielni:

[,rs: Jc-Nl9l.Y. .
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\nazwa spolki - ad-esy. wie ho\c udzral6q. ilo(i elcj il



z tego D'tulu osi4gn4lem(9lam) w roku ubiegb,m doch6d w wysokosci: \* CA'ytW9,t-+lV

Rownoczesnieo(wiadcz€m.7ewsp61ce............; . . .i;t' - /.. .
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moje udzialy (lub akcje) Vzekacz jq l0''/o.

W pozostatych sp6lkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowi4 l0%

k4pitalu.
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IV

Nie prowadzg dzialalnosci gospodarczej na wlasny mchrinek, ani wsp6lnie z innymi osobami, nie

zAtz4dzAm ftwniez tak4 dzialalnosci4 ani nio jestem pEedstawicielern czy tez pelnomocnikiem \','

prowadzeniu takiej dzialno$ci."

Prowadzg w wyzej okedlony spos6b dzialalnodi polegajqc4 na:

Z tego qtulu osi4gn4lem(elaD) w roku ubieglym doch6d w vysokodci:

Skladniki mienia ruohomego o wartogci po$yzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nalezy podaC markg, model i rok produkcji):

VI

Zobowi4zania pienigzne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w lym zaciqgnigte kedlty i poityczki, oraz

warrnki, najakich zostaly udzielone-(wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdaEeniem, \a jakiej wlsokotui):

w l0-)1{3qft\Y



VII
Inne dodatkowe dan€ o stanie maj4lkowym:

Ztego t tulu osi4gn4lem(9lam) w roku ubieglym doch6d wwysokodcii ... .. .. ....

Powyzsze oswiadczenie skladam 6wiadomy(a), Ze na podstawie art. 14 ust. I ustawy z dnia 21 sierpda
1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnodci gospodarozej pEez osoby pelni4ce funkcje publiczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216,poz.1584, zp6in. n\.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

'' Nie dotyczy rad nadzorczych spoldzielni mieszk iowych.

" Nie dotyczy dzialalnosci w).fw6rczej w rolnicF"v

'Niewla(ciwe skeslid i uzupetni6, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


