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ra nizoj podpisany(a), . ! 9v..@'5A . :y 19 j/.9 U9!CI
obiei podad nszwisko panienskie)

Ldt'a.-

zamieszlaty(a) q

po zapoaoriu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialaldo6ci gospoda.ozej przez osoby pelni4oe fi$kojo publiczne (Dz. U, z 2006 r, Nr 216, poz. 15E4,

z p6tn. zm,), zgodnie z art, 10 tej ustawy oswiadozam, Ze posiadam wchodzqce w sklad malzerlskiej
wsp6lnosoi ustawowej lub stanowiqoe m6j majqtek odrgbny:

wrul prawnv rwlasnolc. wspolwle$9jq, wielkosd udzialu): ...?....$.q2.q.r.4.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwar .. powioruchnia, , ..1ll, ., mt

adres:,,,,,,,.,,.,,,,,,,.,,

rodzaj zebudowy :

qdul prewny (wlastrodd, wsp6hvhsnoSd, uzytkowalie wieczyste, dzieizawa, iruy ry4u1, podadjaki:

4.

5,

grodkipienigzne zgom&dzone w waluoie obcej, . ...2. I S, .gl.t:9

- papi€ry wartosoiowe:

na kwot9l . ..
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II
Skarbu
lub od

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek) mienie od Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej,
komunalnej osob) pra\ nej. krore pod,egalo

nie-

PodaC rodzaj mienia. datg nabycia, od kogo

1.a Nie jestem czlonkiem zan4d\ ani
ani tez czlonkiem zarz4du fundacji

III

rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego,
prowadz4cej dzialalnoii gospodarc24

(wymienic pelnione tunkcj€ i stanowkka wru z ndz wmi sp6 tek fundacji)

2.a' Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujg innych zajQC w sp6lkach prawa handlowego, krdre
c

Z tego rytulu osi4gn4lem(?larn) vr' roku ubieglym doch6d w wysokojcil

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w \rysokosci: . .. .l:=r
3.a' Niejestem czlonkiem zarz4du. rady nadzorczej ani komtsjL rewizyjnej sp6ldzielni r)

b J63lcflr czlorklfln zarZId : I d .1-Czerezd rEb \sniii .",",^,jneJ !f,,,t,r,,.r"i

4.

(podac pelnionq tunkcj9, na"rl9 i adles spotdzietni)

Ztego tytulu osi4gn4lem(Qlam) \a roku ubieglym doch6d w \\]sokoscir .... .. ..:::-:--. _. .....

W nastQpuj 4cych spdlkach prawa handlowego pos iadam n izej podane udzia+y ju b akcj e | . . ::t : . . . .

(nazwa (p6lk:- adre(, wicl.oic uoziard$, i os- a(1..



Z tego tt'tutu osi4gn4lem(9lam) w roku ubiegtym dooh6d w wysokoscil

R6wnoozesnie o(wiadozaE. iF w so6loe

* 
'","*",r"n 

.ou*".i 0,"*" n*oi"*"r" ;-;J::Jiil",:it"il'""ilf,::""ff ',f;
kapitahr.

L

ry

Nie prowadzg &ialalnoSoi gospodarczej na wlasny rachunek, ani wsp6lnie
zajzqdzam r6wr.ieZ tak4 dzialalnodciq ani nie jestem przedstawicielem czy
Fowadzeniu takiej dzialnosci.'r

*-e-'aC-Q n ritzej eke6ren)' spes6h dzi'rahi€de6€'leqe;qc4-s€:

z innymi osobami, nie
tez pelnomocnikiem w

Ztegob4uluosi4gnqlem(9lam)wrokuubioglymdoch6dwwysokodci:...-:.::---::l-:......,.

Skladniki mienia ruohomogo o wartosci powyrj tO OOO ,loty"h 1* p."ypadku pojazd6w meohanicdych
naleiry podad markQ, model i rok produkoji)

VI

Zobowiqzania pienigzne o wartogci powyilej l0 000 zlotyoh, w Om zaciqgnigte kedyty i potyczki, otv
warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, v zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jekioj wysokosci)i
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V

Irlne dodatkowe dane o stanie maj4tkowym: ,,..., ...... ...,.,r'<.

.::-

Powyzsze oswiadczenie skladarn 6wiadomy(a), Ze na podstawie art, 14 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ograniczoniu prowadzenia dzialal_nosci gospodarczej przez osoby pehri4ce funkcje publicate
(Dz. U, z 2006 r. Nr 216,poL. 1584, zp6in, zm,) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

.l,Jpl Szo.tUc. Z|w, )ol\ /"1
(niejscowos4, date)

'r Nie doryczy rad nadzorczych sp6ldzielni mioszkaniowych.
'r Nie dotyczy dzialalnosci w)'tw6roz€j w rolnictwie.

'Niewla6ciwe skeslii i uzupelnid, wpisuj4c w poszczeg6lnych punkach odpowiednie dane.


