
OŚWIADCZENIE
o stanie majątkowym

Ja, niżej podpisany(a), .LJ!~J.WfUj lLHj.K\{ J~.: .

ur~d~O~y(a)( ..)t .i~~i:g~,~Q~~~s?';:r~p;dO.:_~;i=~~9d1ći:a~isk~o·:L. :;~~,i:>. ·S"Jo:H ••

za ru nlonya w.. ':!.. ~.~.(-? \.((J .;.i.lf.II:1tt:;;. ..h \\ .~~.I...\. L'=1J iM ..,."j.. .\ ::L.J.\;.; :: ~~ ';'\ft.

zamieszkały(a) w ..: ( ~ f~ieJ?ce :~~~~~~~:~i.~:":::?:~:~,..I.~~.:.~~~~j.~? .• •

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 wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności ustawowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I ~. -;,-') 1-' .- - .
1. ~~r~s~.~Wierzchni; d i'L·o·~""" g[2 pOłożonv.~ < ~ .

tytuł prawny: .hl ~f..r:?~.I.. !;:.t1f.N.9.~(.m.8.t.i eJ.~S)~.4 .
2. Mieszkanie \. (własnościowe, . spółdzielcze własnościowe lub inne):

·.I)J.f:'l~.lYQS..u.o.P -;: :-:..~.\.T.f:t N.Q.W. L~WĄ.: :QD..~~.~N (:t ..~.ttJ JY.PS.ć...Lp.r'r1.W .

~d~~~~""'l~~~"'",............ ...~~.~~::....:.,.:....~:.:.:..:~.:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
powierzchnia całkowita: .....4.0o(:Ar .. m2 «r. ,

t~
ł (własnoś 'łwł ". Ik ,. d' ł ).l'\SDC;ł:::/'I"'AfNOS( \'Y\1I,t,2::-lIif\(\1U prawny w asnosc, wspo, asnosc., wie osc u zia u ..!\.(,.. \ I;-,I.~ •••••••••.•••.•••••• \1.\-; \:;.\~ .

· ..o .. ~. ę .q..tNI.\ ft ..~~;?'':1.(~lU51'1...~.l!ą!.l ~.~..~ .Po;~...At.6.1M-~.. R!~1 ..V. :2.\.fk.':(...q..f. .~~l~1t..\.ii.'1.D.<.~..1.1N.~~
U\~.q..'i '1?~a...1.R!1Vf. ..!J..-:.Q...e.QJ.~.le.~H.{-:I.~;.~.8,4NI.;d..4.R(tmn[,H ..~D:Uń~.l...)..-;...1Z~;:,"'3.. iY.l.:-:I:.
!).~~.~.Q~NK0.W ..e.'?~.s:\f1i:.Y.~~..-:.9p.~.~~. iw.~P.t;~~.O~caJl.Nf\.P.~.4i~~..~. Y~~PI!':CAk/!.1·o.!·y./·····.. ···· .. ··.... ··· .. ··.. ·

3. Gospodarstwo rolne: . ~ .
rodzaj gospodarstwa: N.\.ę. Q.~.\nv.~Syl. powierzchnia: m2

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: ~!t.~f.I.i1.Q.\~.~~.Pft'IU

4. Inne nieruchomości. (place, działki): ' "). _ ~
..N.Le. R~.~.9 ~'X:o. S( ...S.R~ NI.9.I...?\1....2 f.\.~.\rJ. v.QI:;ĄN 0. ...hH !:-J ... P. .Y.I.tNN.. \~.(.tx((.~ ..~.')~!:;..\.1KI1~.('r·1.\~1
......................................................................................................... powierzchnia: CZ.~.~ m2

...........................................................................................................................................................
,(adres, tytuł prawny: vtłasnośQ,. współwłasność, innytytuł - podać j.aki oraz.inne dane)

l 0-' .. _ -==- ._- o.. _o~c._ ....•..1:) .~.9.ot.Lk O1N qS.~ .. {\l\~:t'2-.S-.N~·V:11 .
\ ' \

••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0'0 0.0 0.0 •••••••••••••••••••••••••••

5. Zasoby pieniężne: ~ _ - .
- środki pieniężne z;gromad.zone w walucie polskiej: ...A}i.K0~Ą..~P.\91 .G .. .l.ĘJ\01~N?I.Jf.\ ..ttt\ ....

KI,4.j(.~.6.~\6~~9..L.~'1':~.R.9\) t..\.. N. f\..~\\C:I:\\ĄtJ~y. B}iN: .?I}":1~:I'J-,t:~ł:A)·-G·-J(f.,lf :i~.'łoa.~tl.w.t}(·)
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..N..\.~ .. .fQf..I.\i.O.f\.\~ .

........................................ : .
- papiery wartościowe: ..NJ.C P.~J..\.fr.o.n,.rn ···.,'···.. :.. ·.. ·····.. · .



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:

~
Podać rodzaj mienia, datę nabycia od ko o

III . ~
I

1. a* Nie jestem członkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego, ani też członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.
~stem członkiem zarządu, rady-nadzorczej lub komisji re'wizyjflej spółki prawa handlo~,
ezłoflkiem zarządu fundacji pr-ewa<irącej działalność g~darGzą .

......................................................................................................
(wymienić pełnione funkcj '. , ji)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N.l~.OJl1\.~.('{Ątt.~l~..DQ.~90l1
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.
trW-spółkaclt-pravila handlew ~ . .~. .. . .

1'" ••.• " .' łjłrł'~' ',.
•••• ł i' t.' ~: 016 .•••..• "0; ;'A' ~I~

............................................................................................................................................................

...................... .. .. .. \ ~ .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: Lli2.QrIAh~.~.~.ę.(~L..v.~~h~O'~

3. a* Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej spółdzielni."
b* Jestem CzłOflkiem--z:-ar~du, raey nadzorczej lue~-ewtryjfle~t:-
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni) \ '
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .1\b.e ..Q.ll.l;\ł<j'{\/ATt.~·1YJ··~MMoDt

4. W następujących spółkach pr,awa handlowego posia,dam niżejpodane udziały lub akcje: .
..N tli:;..i~.o.r.\.i\ O0.j'y).. \.A Q .V\t1~~Q.0..W~ e.K~].!...1:-).. ~f9.h:t~.m ~R(\W.~..ttANQk Dl-le.':1. o .
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

(nazwa spółki - adresy, wielkość udziałów, ilość akcji) _' _
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: JJ.).t; ..9I.dy.~l'Iątc.\~..v.~~oO'
Równocześnie oświadczam, że w spółce ... '..................................................................•••.•.•. ,"'-J~!l[...., ..
...........................................................................................................................................................
moje udziały (lub akcje) przekraczają 10%. W pozostałych 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 dzlałatnoścl."

2-:--Pf-ewaaz:ę-w-wyt-ej-Qk.f.eślGf.ły-spGsGQ-Gz~ała~AGŚG-PGleQająG~-f.ła.;....
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Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .Iu:-..r .;. ~ •• 1\' r...-. :1.'-.;':.•.[....,('

v
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
rnechanicznycf należy podać markę, model i rok produkcji): .
.. .lI .(.').C. !:\ .Q.:l .. .9S.<;:~.9.!..i~ : r: : :-1.':i.V: .N.I!\1. ~ 1.'-: ~).? "!.Y.."; ~.I:..J. J. : ••••••••• '. ~'; •.A.2. .

VI

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki,
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec .koqo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): ..

-~ . --(I .. - '.'" .- ~ '--(l~-" =r-. u.j ~)<2...l r-j,,":: . .L.\.-I. .. l .. :..~.-:'...I.~.\;,. I •.1.:::.!~..1..:-:.!,,~Y.\ .r... oS..c.n .'.':1.,1'.~.. ty .1 ..1.$...k..l.,;. ~.\. ~: .. , .. r.~;..~~...~.....J. t;:; ~.':\ C',,~,j'-i" v(,"'ht~ J..: ".rl.~t/ I j \(C\·,~(1(l, 90\,·Cl'..I'" I I r" 'c·1 C' ,....-:'\ .. i : I'r" 'ny; 'f"I':-"·:-t.\. j ••••••••• ::J ;..;1.;./.,.) •... ' '~.\ 1. •••.Yi.' '.. t. :-.).. , ;) : . ~.v. v..", ,t .-n!'>- .. 1. t. .'-
....t..•...1 l~ ~.: .r.. ", .: "" : " , ,.. """ .. ?':. 9..~.S:Ę S. ft )1.(.'·:t/.~.h-J, r .

VII

I d d tk d tani . tk . C(f..~, t\Ju U\ ~. ':,·JG t • <..-I'.• ,~{.,.l.'-"nne o p owe. ane o s anie mają owym \:. d, '!-Y.i, ." ....• ,).1::..,.... I. .

I t: ~-J .-", '1 -lvI L,J,:""'" '0 (.; -r.,; I') -:i: r~~'"' .: I J'(..,-;-j/,-){t'- "'1 (t 4>. •• .t:... l. \ "~"(,.., .\ ..•.•........... " \Kv. •...•••••• ~ .•.• ;., ••• , .'••.•• 1. •.•.• 11•. 1•••••.••.•••.... .J. •• ,• .,J •• J. .-..Y./..•... ,.\.\ - t •• I~ •.....•••.

..1:.( :'\~'.. l. ..:.-tt\~~jJ\:.\:1 .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokośCi:4.~.QY.~/l-,t.j.T.... 1...2.A.. !s?<0 ... ,..
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 zm.) za podanie nieprawdy grozi kara
pozbawienia wolności .

..;~:.1\ ..v.., ..~S..~~·\\~.8.i;,!l.~~-?lJ.v.
(miejscowość, data)

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

* Niewłaściwe skreślić i uzupełnić, wpisując w poszczególnych punktach odpowiednie dane
~
1':O,t"\'~J ,"",.

r) _
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