
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584,
z późno zm.), zgodnie z art. 10 tej ustawy oświadczam, że posiadam WGA-OOząGew skła€l-małteńskfej
WSJ00k4OŚd...LJ.S.tcł.W.(>:J/iś.~·.uw sta nowiące mój majątek odrębny:

I
1. Dom o powierzchni:,.u.,.f..pv.!!.'!2Qt.<t:~ek.m2 położony ~ .

adres: .
tytuł prawny: .

2. ~~~~:t.~.<~~z.r.~~~~'~~~~~~.i~~~ I~~ ~~.~.~~:

3. Gospodarstwo rolne: .
dzai d t . tece l1.Y:q',ucćoeu. . hnia: -' 2ro zaJgospo ars wa I.·.';'.: ~.'.· powlerzc nra m

adres: .
rodzaj zabudowy: .
tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł, podać jaki):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ~ .
4. Inne nieruchomości (place, działki): _

...ft~,*,4;t? rlzYe&f{(;J4s2.-. ...~.#.W..9.#4 ~.~-« ...f.ek.fft.0-:1:';j1?L/.,.I!/l,!·I.{-y(~.'!.(~.
_ ....•.. .-:;..r ".. .J powlerzchnla: ~/!..Q m2,

(adres, tytuł prawny: własność, współwłasność, inny tytuł - podać jaki oraz.Inne dane) l

..'~ 'et','.._(~--1 :~?(f.:(__;'~:~f~__'1-f{kr.r:. Q 'jJ~U?"" ??f. ?Q,k< l.!. ~7)!f.!:Y::;:..~~ .... .-... ,...."J '" .
5. Zasoby pieniężne: . •

. dk' . .. d I' I klei: .fuf fW1-1L" />/1' j 1"- sro I plenręzne zgroma zone w wa ucie po s lej , ~\~.":'.l, .

~..·~~~d·ki··pi~·~ię·t~·~·~g~~~·~d~~~·~·.: ~~i~~i~'~b~~j:'.' ::.·.·)<:i.f.);.;;;;;:!id~~~".:::::.: : ::.. ::
.................. ·rt..":':': i:':':;.~.:-..e· '/?"~-;'~~'::~!t::~'i';'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

- papiery wa osclowe /-v.y.'...~ '/ ..'Y. . .'.:.y.~vr, 'K'-;'-; •.• y: .

..................................................................................................... na kwotę: == .
II



Nabyłem(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu:

~ nie*
Podać rodzaj mien(a,'c1atę nabycia, od kogo = ...•-..:~ .

III

1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.

-b* Jeetell! członkielli zaR:ądu, rady-Md:cofGZej-h:ffi-komisjtTewizyjllej spółk+-ptawa-łtaflEl.lGwego,
'Człor!Kiem za! ządtl--ft::tftdacjiprowadzącej-t::łztałałfte~eSf>eaaFo~ą.

(wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółek i fundacji)
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: : .

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlowego,
które mogłyby wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność.
·bLW-spółkaoh prawa-hand1owęgo Wjl<g~~~~ieniOft~ęcia:
......... 0.0................................. . iif. • ••..•••••••• "'!' •..• :. o •• 0'0 '.',j)\.~~,.ł"~~••............0'0 .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzlelni."

-bE Jestem członkiem za! ządu, rady nadzerczej lub komisji re~dziełn+:-

(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni)
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: :-:-::-:-= .

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje: .
....~.r:. f9:?:? 'Qd.Q-!:4.. .

(nazwa spółki - adresy, 8 S~~~~~~~~~ •• ~
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Równocześnie oświadczam, że w spółce .
............................................................................................................................... .

moje udziały (lub akcje) przekraczają 10%. poz stałych spółkach prawa handlowego
posiadane udziały lub akcje nie stanowią 10% kapitału.

IV

1. Nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek ani wspólnie z innymi osobami, nie
zarządzam również taką działalnością ani nie jestem przedstawicielem czy też pełnomocnikiem
w prowadzeniu takiej działalności.2)

-2. Prowadzę w wyżej oKreślolly sposób działatnoo-~egającą na:

2



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: ~ .

v
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów

~~~~~~~.~ż~~r~~m~~ir~~~k~~r,,:~~.I..~••C"~~t...~ •••·
VI

. r> r , ' J. • ~. ~Inne dodatkowe danE?,o stanie majątkowym: .!-???fl..j.~I9..f!ll.f.V:0!-:t:.':<:.: «<?r.-f.Y ;:~1 rh.r
<Y: {t. ~.'k,,:{ r.e ?-?I?~~w. /1"'4. '7 o/t.~J.i~~ ..(!.fili.Z;f{./. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ~ .

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, że na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późno
pozbawienia wolności.

.i".'~~~Ya~~Ćrd~/~"·
~f-(.,Jeu.,.. SL...~aeu.(~ cOj().. lfJ .•;(j/I(':'((.t..~ (().i..{:i-l~

1) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
2) Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie.

* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane
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