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II
Nabyiem(am) 0rabyl moJ malzonek) mienie od Skarbu
jednostek samorz4du ter),torialnego, ich zwiqzk6w lub od
zbycru w drodze przetargu:

Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej.
komunalnej osoby prawnej, kr6re podlegalo

nle-1a*'

Podai rodzaj mienia. darq nab5cia. od kogo .... . .... . .

III

Nie jestem czlonkiem ztz4du ani ftdy nadzorczej, komisJi rewizyjnej sp6.lki prawa handlowego,

. ani tez czlonkiem zarz4du fundacji prowadzQcej dzialalnodi gospodarczq.

(wynrienid pelnione funkcje j stanowjska wr0z z nuwam sp6lek i

Z tego t),tulu osr4gn4lem(9lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

Z tego D4ufu osiqgn4lem(qlam) \',/ roku ubiegtym doch6d w wysoko6cir

2.a' prawa handlowego. kt6re

misji rewizyjnej sp6]dzielni.r )

4

(poda{ pe}nion4 funkcjF, nazwg i adres spdldzietni)

Z tego t),tulu osiqgn4lem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoScit .............:::l .. ...........

W nastgpuj4cych spolkach prawa handlowego posiadam nizej podane udziaty lub akcjer ...........
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(nazwa sp0rki-adresy. wietkosc udzial6w, itoSa akcii)



Z tego t),tutu osiqgn4lem(qlam) w roku ubieg.lym doch6d

R6wnocze(nie oiwladczam. ze w sp6lce .. ...

W pozostatych sp6lkach
kapitalu.
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Skladniki mienia ruchomego wartojci powy2ej
nalezy poda6 markq. model i k produkcji,1:

ProwadzQ w \.D,zej okredlony spos6b dzialalnoj6 polegaj4cq nal

Z tego r.flulu osiggnalem{llam) w roku ubiegtym dochod w wysokggcr: ....... .......::::....... ......

l0 000 zlotych

VI

er.e ..pzeheceaTe 
i

z innymi osobami, nie
tez pelnomocnikiem w

1\va

t\yo

.4./c.... p.a*.aCa.a?.....,

Zobowiqzania pienigzne o waftosci powyzej l0 000 zlotych,
warunki, najakich zostaly udzielone (wobec logo,w zwiqzk\)

pojazd6w mechanicznych

pozyczki, oraz
wysokoSci)l



VII
Inno dodatkowe dane o stanie majqtkow),rn:

Ztegoqtuluosi4gn4lem(qlam)wrokuubieg+ymdoch6dwwysokodci;.,,,.....,,...................,.,,,...,..

Powyzsze oswiadczenie skladam aft. li4 ust. I ustawy z dnia 2l sierynia
1997 r. o ograniczeniu prowadze przez ]osoby pelniqce funkcje publiczne
(Dz. U. z 2006 r, Nr 216, poz. l5E mwdf erozi lara pozbawienja wolnodci.

l,.hr,pann,. ?.1. ffi.. n/. ?^.
(miejscowos6, dah)

'' Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mleszkaniowych.
'r Nie dotyozy dzialalnodci w),tw6rczej w rolnictwie,

'Niewlaiciwe skeSlid i uzupelnid, wpisujqc w poszczeg6lnyoh punktach odpowiednie dane.


