
OSwiadczenie
o stanie nqj4tkowfal

h"--,,
!a/ nlzel podpasany(a) / .r.r'l:;l'.

(iDioDa i

ulodzony(a) .Pl,Q!. L? {lr,
zatrudniony (a) * VA.NSE(Fgn

za4i€szkaty (a) w

Po zaPoznaru.u sie z plzepj'Ea.4j' ustaFy
plowecluenia dzialal.no6oi gospoda.ozej
\Dz. V. z 2005 !, N! 2r5, Po?. !.saa,
o6wiacloza.n, ,€ posiadan wchodz4oe w
staronieoe E6j rajqlek odrebny I

1 Don o polrjerzchrd I

2. lti.e8zkanie

tJACt A0 SAUtCk!
przlFaclku kobie! poda6 nazwisko panieneki€)

. - . ...t49t.t4.t11
. . 5.8\nu ftP - po,F6,ntNfitsSrruo Fo(tt(.aaA I'': '0
lar€t€c€ zatactaa€nj,qr st owasko .Lub funkoid,

Ro ZtJolw''" (' Qat.nNft

z alnj.a 21 sierpnj-a 1997 !. o oglaru.cz€nruprzez osoby pelnj.ece funkcje publjcznez p62n. zL.l , zgodnie z arr. 10 r€j ustaEysklad narnenskrej nsp6rnodci usbawow€j rub

I
9cn
i.!Y.... o, porozony

tytul prawny r . p2(.& pt n Z t9,\{ . . .n M ?.E | ?k 4
(wtasno6c!owe, Ep6ldzieloze wtasnoSoiowe

..P,q?!APF.1.

!ytsul
., :-:-::-;:.... powierzchnja oalkolritar ::-::-:. a,

plawny (wlasnogi/ Hsp6l.wlasnog6, wjelko66 udziaru) L ,;:-:::-::-:-:-t-:-.-;-;-:-:-:-]

!odzaj
rytu]

z !6so tybrlu osiqgnqler (etan) r{ -roku ubiegh@ przych6d i doch6 q Hysoko6ci:
0:K, .1f . .IYt,. .:. P89.rysQti?t'1, . . .qett.t.q?aiy, .'.V. c ztTan t

4, hne nieruchoaogci (pJ.ace, dziarki) | . .-::-:--:-::i:-:-::-:.,, . .powj-e-zchnia l

Ir,q . .?p,:no+,rr

..2rac991.
wreczyste/ dzieriawa, inny tytut,

(aclles/ tytul plemy: qtaBno6C, wEp6lwrasnogd, lnny tytut - Foda6 jaki olaz inne dan6)
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/7
- 6rodki pienienne zeloda.rzon. D warucre obcq | ...[le .lA.7tA pft.n.

NabyleE(@) (na!y} r6j Earnonek) Eienie od skarbu paf1stwa, innej pa6srwowej osobyplasnej / jednostek sa&ofz4du teryrolialnego/ ich zwiazk6w lub od konunalnei osobvplamej / kt6!e podlegalo zbyciu \i dlodze I)!zera!gu:

III

1. a* Nie jesteD czronkien za-z4du ani lady nadzorczej / komjsji rewizyjnej sp6tki p!a{a
h&dlot{ego/ ani tez czlonl<ieD zaEz4du fundacji prowadz4cej atzialalno6i
gosPoda!cza.

b* i___?!atia
j dlratatulol€ 9o

(q@i.eni6 p6lnion€ funkoj€ i stanopiEka wraz z nazwdi sp61€k i funaracji)
z tego tytulu osj.agn4t€D (elar) v{ loku u.bieg}}.n doch6d w reysokosci: .:: 

---: 
.-::_:-.:

- papiery walto<ciowe, . Ilr.: . .( at.( 4.94n

i:at*

Poctac rodzaj aienia/ alate nabycia/ od kogo

2. a* Nie jesten zatfudniony(a) ani tez nie {ykonuje innych zaje6 w 6p6tkach p.aqa
handlowego, kt6!e noglyby nldorad podejlzenie o noj4 sllomiczo66 1ub
inte!esoemoSe.

b*@i€ia€-+aj?ej€:

Z tego tytulu osiqgr4len (elae) w Eoku ubieglyr doch6d w vrysoko5eil
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3. a* Nie jesten czronkleE zarzqdu/ rady nadzotcze) anj koDisji lewizylnej sp6ldzierni.1
b*

(poda6 p€lniona funkcje, nazwe i adreE sp6idzierni)

z tego eytulu osi4gn4l.en ( e1a!) vr loku ubiegl]d doch6d w vrysoko6ci:

4. w nastepuj4cych sp6lkach plawa handlowego posiadaE ni2ej podane uclzialy ]u.l, akcje:

(nazt{a sp6}ki - adresy, wletkos6 udziat6F, i1o66 akcji)

Z tego tytulu osj.agrl4leE (ela-n) w loku ubj-eglld doch6d , &ysoko6ci:
Ronnoezegnie o6vrjadcze, ze l,| sp61ce

* p;;;;;;;;; ";;;i".i p-"*" r,."a:",:;-".l".'-'JT';1",.!"*'$"ifl,j""','j',"i"?,i.1'i;-
kapitalu.

IV

1. Nie prowadze dziatafno6cj gospodarczej na wlasny lachsek ani wsp6lnie z innyEi
osobari, nie zarz4dzatu !6vrnlen taka dzialalnoscia ani nie jestea plzedstawicieta
czy ten pelnoDocnikie& w plowaatzeniu takiej dzaatalnoSci.,

2. ji€e-*a:

Z tego tytulu osiqgralee(e1an) w loku ubiegz!@ doch6d vr ftysoko6ci:



zrotych (q p.zlpadku pojazd6F

zobowiqzanla pienieZne o wa!€oScj. powytej 1O OOO zlolych, wi pozyczki, oraz walslci, na jahich zostaly udzi€Ione (wobec
zdarzenieD/ w jatiej vysokogci) I

N.tr:. ... q?.zt.Aa.ftn

tl@ zacrEgnlete kledyty
kogo,wzwiezkuzja.l(iD

.,vlr,,

Z tego tsytulu osl4gn4len (el.a-6) w .oku ulliegttln dooh6d w liysokogci I

PotiyZsze o€ni.adczenie skladar 6v,iadony (a) , it na podstaerie art. 14 ust. l uEtary z dnia
21 sierpnia 199? r, o ograliczeniu plowadz€nia dzaalalnosci gospodalezej przez osobypehiace funtcje publiczne lDz. v, z 2006 !. Nr 215/ Foz. LEA4, z F'6?n. z[,t za podanie
naeprawdy glozi kala pozbavri€nia wolno6ci.

rl 04 fa. t(,u-44. LL-V )-tnr' '
i;";;;;;;6;, ;;;;i

dotyczy lad hadzolczych sp6ldziethi ni€szkaniorych,
dotyozy dzialalnoaci sytr6lozej w rolnlct,re,

(podpi.s)

* Niewlaiclre 6k!e4fi6 i uzup€lnii, kpi.ujAc { poE zcz€g6fq,ch punk rach odpo{iednie dan6.
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