
Ja ni2ej podpisany(a), ..

woazonylal .^//.Q..

zatrudniony(a) w .

zamieszka+y(a) w .

po zapozn4niu sig z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz
z p62n zn.), z'odnie z aft. 10 tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wsp6lnosci ustawowe_j lub stanowiqce m6j maj4tek odrgbny:

r, o ogranrczeniu prowadzenia
U 22A06 | Nr 216, poz 1584,
wchodzqce w sklad mafzenskiej

/zZr4I Domo powierzcffJ 't J ... m potoT \ Idr-4],4= loeo,^2,)
adrest ,,,,

r,'tu I prar''ny. .. 
-..1^/l.A4lr1P-!S .-.a. 4t a

Mieszkanie (wlasnodciowe, Lcze wlasno3ciowe (ub inne):2y' ,.

L

adres. .2...

tltul prawny (wla$noii_, wsp6hvlasnodi, wielko3i qdz

4.,

Gospodaxstwo rolne: 
\

rodzaj gospodarstwai , ,lk fOrn
adre5: .,......, ..

rodzaj rabudow).

lytul prawny (wtasno66, wsp6twtasnoSd, uzltkowanie wieczysre, dzierzavr'a, inny F,,tril, poda6jakir.

4

""-fhcttrtnu/''
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II
Naby{em(am) (nabyl m6j matzonek) mienie od Skabu
jednostek samozqdu teq4orialnego, ich zwi4zk6w lub od

zbyciu w drodze przetargul

Pan"t*a. irrnej prisr\o$i osob) pfa\n.r.
komunalnej osoby prawnej, kt6re podlegalo

tak'

D^A-A "^Azoi -i""i' /'rFnrhr.i^ ^dl.o.

l.a'

III

Niej€stem czlonkiem zarzqdt an\ ratJy nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6tki prawa handlowego,

ani tez czlonkiem zarz4du fundacji prowadzqcej dzialalnoii gospodarcz4.
omrsJr

Z tego g4ulu osi4gn4lem(glam) rr'r' roku ubieglym doch6d w wysok

2.a' Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujg innych 2a196 w sp6{kach prawa handlowego, ktore

mogtyby wywolad pode.jrzenie o noj4 stronniczoii lub interesownoSi

b'

3 a' Niejestern czlonkiern zarzqdu, rady nadzorczej ani komisji rewizyinq sp6ldzielni ')

b" Jestcru czlon!iefi zarz+dE! rady tladzDrczej 'Bb kofili ji relviryjnd sp6ldz:elnL

(podaC pelnionq funkcj!, nazwg i adrcs sP6ldzielnr)

Z iego t},iuhl osiqgn4lem(9lam) w toku ubieglym doch6d w wysoko(ci: !'l'&C '

4. W naslgpuj4cych sPolkach Prawa handlowego posiadam nizej podane udzia+y lub akcje:

fi,a,easpold-odcy. ^ 
elioscro dl'" lo!! '\c )



Z tego tytufu osrqgn4lem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: * ouqffr'Jo
R6wnoczeinie oiwiadczam, ze w sp6]ce

... moJe udzraly (lub

W pozostalyeh sp6lkach pfawa handlowego posladane udzialy lub
kapitahl.

akcje) p.zekfaczajq l0%

akcje nie stanowiq l0%

2

I

IV

Nie prowadzg dziatalnosci gospodarczej na wlasny rachunek, ani wspolnie z innymi osobami, nle
z rzqdzam 6wnieZ takq dzia.lalnodcie ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prowadz€niu iakiej dzialnoSci.,)

Pfowadzg w wyzej okreSlony spos6b dzialalnod6 polegaj4cq na:

Wxt M;N;;dtu - "'

Z tego rytufu osi4gn4lern(9lam) w roku ubieglyn doch6d w wysokoSci:

Skladnikr mienia ruchomego o waftosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nalezy podai markg, model i rok produkcji):

CltU aqfue"fl: €!;;r* .h/? r f", Ei"1

Zobowiqzania pienigzne o wartodci po\'\,yzej
warunki, najakich zosta+y udzlelone (wobec

VI

l0 000 zlofych, w tym zaciqgnrFte kredyy i pozyczld, aruz
kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem. w jakiej wysokosci)

.1,^.)

A.alda

at * '>Qtp;t";a-



Powyzsze odwiadczenie skladam Swiadomy(a), Ze na podstawie at 14 ust. I ustawy z dnia 2l sie4rnia
1997 r. o ograniczeniu pfowadzenia dzialalno(ci gospodarczej pEez osoby pelniqce funkcje publiczne
(Dz.U.z2006r.Nr2l6,poz 1584,zp6Ln.zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawieuia wolnosci.

t J.atIu.at+ . . Jl- Os. A.otq
(miejscowodi, datd)

') Nie dotyczy fad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych

'z) 
Nie dofyczy dzialalnosci w)4\,r'6rczej w rolnictwie.

'Nrewla(ciwe skre(lii i Lrzupelni6, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane


