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OSWIADCZENIE

o stanie rnajqtkowym

Zamieszkaty(a) wl

po zapoznaniu sig z pzepis

z ani! zt sierpnia lggr r.o on*n,.=*ni, p.*"0=uni"
dzialalnoscigospodarczel pzezosoby pelniqce funkcje publiczne
(Dz. u.22006 r. poz.15g4, z
poan' zm'), zgodnie z art- 10 tej ustawy oswiadczam,
ze posiadam wchodzqce w sklad
mazenskiej wsp6rno6ci ustawowej rub stanowiqce m6j
maiqtek odrqbny:

1. Dom o powierzch

ni ,,/,.

Lmi ustarqy
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2' Mieszkanig.(wtasnosciowq, sqoldzielee wlasnosciowe lub inne):..hJ{*sf,H,e-sl+ier.r
adres:

i

l$owiezchnia

tytul prawny (wlasnosc, wspulwfasnosc, wielkot6

)r*OfrL

calkowita:.
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.O. nf.

udzialu):.L3.et./*til.qsi- ,ffA#..auy
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rodzal zabudowy:
ytkowanie wieczyste, dzier2awa, inny tytul,

Y c.zt'

ztego tytulu

osiqgnqlem(glamir

U,6

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci:

Sp,Yctf

- Srod ki pienigzne zgromadzone rn wa lucie obcej:.
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Nabylem(am) (nabyl m6i mahonek) mienie od Skarbu Pafistwa, innej paristwowej
osoby
prawnej, jednostek samozqdu teMorialnego, ich zuiqzkow
lub zwiqzku metropolitalnego, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

><:

nie"

Poda6 rodzal mienia, datg nabycia, oclkogo .,.

r,.E

'}=il(.ez.y

ill
1. a" Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spo{ki prawa
handlowego, czlonkiem zazqdufr,rndacji prowadzqcej dzialalno66 gospodarczq.

(wymieni6 pelnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami sp6lek i fundacji)

ztego tytutu osiqgnqtem(glam)w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.79.

ie.gwi.y.e:t V

2' a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonujq innych
zajgcw spolkach prawa handlowego,
ktore moglyby wywola6 podejrzenie o mojq stronniczoSc
lub interesownosi

Z tego tytulu osiqgnqlem(Qtam) w roku ubieglym doch6d
w wvsokosgl2
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)c.

.e

3' a" Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub
komisji rewizyjnejspoldzielni.l)

(nazwa spolki - adresy, wielko66 udzial6w, iloSi
akcii)

e

Ztego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci:.
.V 3
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IV

1' Nie prowadzg dziafalno6ci gospo<larczq nawlasny rachunek lub
wspolnie z innymi osobami,
nie zarzEdzam takq dzialalno6ciq, nie jestem pzedstawicielem czy pelnomocnikiem
w prowadzeniu takiej dzialalnoSci.2

2. Prowadzq

w vvy2ej okre6lony sp.s6b dzialalnoSi polegaiqcq na:

ztego tytulu osiqgnqlem(qlarn) w roku ubiegtym dochod w wysokoscilS,.f

Vf
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j..y..c.:t..y

VI

Zobowiqzania pieniqzne

o

warlo$ci lcowyzej

10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty
i po2yczki oraz warunki, na jakic;h z:ostaly udzielone (wobec kogo, w
zwiqzku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

7olTv.

P

owy2sze oswiadczen ie s kradam swiadomy(a 2e na podstawie
art" 14 ust. 1 ustawy
),

21 sierpnia 19gr r. o ogranicz:eniu prowadzenia
pelniqce funkcje publiczne (Dz. U.

z

2006

t.

z dnia

pzez osoby
poz. 15g4, z po2n. zm.) za podanie nieprawdy
dzialalnosci gospodarczq

grozi kara pozbawienia wolnoSci.

l,*esz.ah,4r t .LL, .Qt "nl8u
(miejscowo56, bata)
)

1

Nie dotyczy rad nadzorcaych sp6ldzielni mieszkaniowych.

" Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej
izwiezqcej, w formie izakresie gospodarstwa
rodzinnego, a tak2e pelnienia funkcji czlonka zazqdu na podstawie umowy o
Swiadczenie uslug zazqdzania, o K6rej mowa w art. 5
ust l pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zersadach ksztaftowania wynagrodzeh

poz. 1202, z p62n. zm.).

os6b kierujqcych niekt6rymi spotkami (Dz. U.

* Niewla6ciwe
skre3lid i uzupelni6, wpisujqc w poszczegOlnych punKach odpowiednie dane.

