
OSWIADCZENIE
o stanie majatkowym
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. IVCUffcdJ p.o(!'1iej~~en~J~bfut10JJOb~'zamleszkaly(a) w (' !J. " ...................

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gos-
podarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z pózno zm.), zgodnie z art. 10
tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej wspólnosci ustawowej lub stanowiace mój
majatek odrebny:

1. Dom o powierzchni: m2polozony ~..,.~.f."!.:~.J..~.~...............................................
adres:

,..,..,...,...,., , , ,.,...,..., .............................

tytul prawny: ,"""""""""""""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ................

, , d
2. Mieszkanie (wlasnosciowe, spóldzielcze wlasnosciowe lub inne): ~~.p..'t?~ ~....................adres: ..." """'"'''''''''''''''' powi zchnia calkowita: m2

tytul prawny (wlasnosc, wspólwlasnosc, wielkosc udzialu): , , ..

, , """""""""""'''''''''''''''''' ...

3. Gospodarstwo rolne:

.. ~ ~rodzaj gospodarstwa: ..., ,.,~e liJ.Q.t?~ ~ ,.., powierzchnia: """""""""" m2

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

rodzaj zabudowy: , , ......................................................................

tytul prawny (wlasnosc, wspólwlasnosc, uzytkowanie wieczyste, dzierzawa, inny tytul, podac jaki): ...........................

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ,.....................

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochódw wysokosci: .....................................................

4. Innenieruchomosci(place,dzialki): powierzchnia: m2

m " (~d';~~";;;;i.~.:;~~~i:;:~~~~~i~: :::~~;~;:;;~;~;;~';;~;;d;;;~i"""':::::::::::::::::::o...

, ,., ,.............................

5. Zasoby pieniezne

- srod~Z::'k7n;;;K:wap;':;8p?f.r.i?%~;fó'7"""''''''''''''''''''''''''''''11':.q. ......,.. .,... ...,. .... ". ..., " , <r l. ,...; ..........:........
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: b.r~ ::::::::::::::::::::::::::::

- '~~'~;~~;':~~~~~i'~:~:"::::k~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

, na kwote: ,.................................
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II

Nabylem(am) (nabyl mój malzonek) mienie od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samo-
rzadu terytorialnego, ich zwiazków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

tak* e
Podac rodzaj m ien ia, date nabyc ia, od kogo , " ,...,.,.............................................................

..0."'0.00.""'0.00"'0"".""..."."''''''' .00".7 o..0 "'0000""""'''' 0"0""""0"'''' o o....................

" , '"""""""""""""0<.=""""""""""""'" ,., , ""'"
, , "",., .........................................................................

III

1. a* Nie jestem czlonkiem zarzadu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spólki prawa handlowego, ani tez
czlonkiem zarzadu fundacji prowadzacej dzialalnosc gospodarcza

~~em~I:l;-l:a~rr.7Pj 1110ls'ornis.~kj-~@M.IGweg.Q.,g,lGf1.k'~f.za4bl-
fl:lft€l.a&}i-\3ffiVllatj~cetctzialaIITo's-c-go"SpudClrez:a:

0:..::0:0:0.0:0::::::::::0:0::::::::0:0:0:::.0::::::0::::o::::::::::O:::::~:::::::::::::::::::::::oo:O:oo:.:::::0:00:000000:00..0:0:::.::::::::::
,.. " ,.

(wymienic pelnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spólek i fundacji)

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: -:;z:...~,.. .................

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonuje innych zajec w spólkach prawa handlowego, które mogly-
by wywolac podejrzenie o moja stronniczosc lub interesownosc.

.b* W ~f*I!k$ch j.e..1]i~eiwymiF>niQ~~.;.......-

0::::.::.:..:::::..::.::::::::::0::.:::::::.:::.::0:::::::.:..:::..:::::~:::::::::o:.:::o:::::::::::::o:o:::::.:..:::::00:.::.:.:0::0::::.

~.;~;o~o;~;~;~o~~.j~~~~;~~o(;~~;o~.;~~~O~O~Oj~~;~~::~~~::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::

3. a* Nie jestem czlonkiem zarzadu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnejspóldzielni.1)
b~Je3t:effi~ad.I,I;-Fa~a4;w.~j-h:l'~ffits.~~~

.:::0:::::::::0:.0:::::::::.:0::::0::.:0.::::::::::::::...o::::::::oo.o::~::o..::::::..:::::.:::::::o:::::::::::::::..:::0::0::0::0...:::0:.::.
, ,............

(podac pelniona funkcje, nazwe i adres spóldzielni)

,. ,-.
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ~.............................

4. W nastepujacych spólkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje: ..........................................

::.:...:...::.::::::::::..::::.::::o::.::::~::l~~~~~::::::0::: ::::::::0.:::00::::0:0.:::.00:0::0::0:::::::0:.::::0:::::::::
...........................................................................................

(nazwa spólki - adresy,wielkoscudzialów,ilosc akcji)
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Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ~..................................................................

Równoczesnie oswiadczam, ze w spólce ---/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'~~::..:..::.::.:':.::.:::'.:'..::..::.:'':.'::..::::"::::.::::'::::::::::
moje udzialy (lub akcje) przekraczaja 10%.

W pozostalych spólkach prawa handlowego posiadaneudzialy lub akcje nie stanowia 10% kapitalu.

IV

1. Nie prowadze dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie zarzadzam
równiez taka dzialalnoscia ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej
dzialalnosci. 2)

Q D., ..n.", L...J ,n. ",,,'T"'j-crkreslol 15'~J.105Ób JLiC:ll~ITltJ!§cp6regarqc::ana:

",," """""""""""""""""""""""""""...........

, ,...", ,, ,

, ,

~. ~~~~. ~~'t'~~~'~~i'~'~'~~~~~( ~~~~.; .~. ~~~~. ~~i'~~~~~ .;;~.~~~. ~ '~~~'~'~~~~i':'::: ::::::::::::::::::::::::~:::::: :::::::::::::::::::::

V

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podac

marke, model i rok produkcji):

~E~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::":::"':::::.::::::":'::':::::::"':::.:'::.:":::::'.:' .::."::..'.':..:::'::.:':::'::::::::

""""""""""""""""""""""""""".....................

" .......................................................................

, """"""""""""""""""""""""""" ,........................

VI

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki, oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem,w jakiej wysokosci):

~~i~~~~~:.:.'.::.::"::.'.::".:::...:::::"::.:.'.:'::::: :.:..:::::::.::..:.:.::::.:.:'..'::::::::':::.:.:::::.::::::.::.::.:::.:.:
, , , , " , ,........

,......

, , , .....................................
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VII

Inne dodatkowe dane o stanie majatkowym: ...~../:':!...dr:ce:J:!J.~..1.:.q..:???/?..=.......................

31..9.f gpf.6..; z..:f:.tdY4,'''~!!!J:.I2.tfZlH.(;{j..N fJ:!~.'efe~..(JgLo.::!?.~ .
'i.f>...1:8..4,.3..(J&~),..;,;: :t!utt.MJ...~...9.prqc;:..P ttuf~2.#L...

..~J&J?~€.6! 1..f:(,.JdJ;/fP...R(..~:..&'g:og...f?9.,.~.~ ,.

~~~~..Q~~...fg.:.~.1.19.-1F:4..61t g.;;.:.t.~..~B..l:f;...~...~~~.ry
4!~.«g.~~?~@~.k!!"1!q4~..,:.~~.~~,.~.?l;,.,."........

~fJ!..Q.~eJi?.'(~~1.~q~).::..b..lj1.lltXrJ;...~Met f
.~4~ltw..)a~ CC

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: d.~.q..~t:f??.,.r;;. ...kC,.................
Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ze na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 216, poz. 1584, z pózno zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

/lJgffN/;f!~:/...{.M~.!o/b
(miejsc!owosc,data) tJ

1 Nie dotyczy rad nadzorczych spóldzielni mieszkaniowych.
2 Niedotyczydzialalnosciwytwórczejw rolnictwie.

* Niewlasciweskreslic (klikajacdwukrotnietekst)i uzupelnic,wpisujacw poszczególnychpunktach odpowiednie dane.
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