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WZ6R

oSWhDczENIE
o stanie majqtkowym
Ja, ni2ejpodpisany(

4

.

,mieJsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

,
zamieszkaly(a)

hfk{zdefr&

l1fr,R.L(/.t.1.

w.l

t
po zapoznaniu sig z przepisami ustav4r
z dnia 21 sierpnia 19g7 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialafnosci gospodarczei przezosoby pelniqce
funkcje pubticzne (Dz. u. z2006 r. poz. 15g4,
z
p62n' zm')' zgodnie z arl" 10 tej ustawy
oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
mat2efiskiej wsp6rno5ci ustawowej rutr stanowiqce
m6j maiqtek odrqbny:
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1. Dom o powiezchni: .......4.Sr.9(?... m2 potozony
i

j

adres:J

tytur prawnv, ....[2,/.f,A.CI/.0.il.. .. ...'.

2. Mieszkanie (wlasno6ciowe, spo+dzi.
adres:

I

tytul p rawny (lvlas no56, ws p6lwla sn o56, wiel

m.Aaet{tstlA

.

I

':THilH:[: i;;,;;";;"

,";"":;";

;

rodzal zabudowy:

tytul prawny (wlasnosc, wsp6lwlasno6d, uzytkowanie
wieczyste
jaki): .........

,

dziedawa, inny tytuf, poda6
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tego tytu{u osiqgnqlem(glam)

w roku ubieglym

przych6d

i

doch6d

w wsokosci:

c, 7s0, ilffi.-- w ry//.

tl

Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek) mienie od Skarbu Pafistwa, innej pafistwowej
osoby
prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zntqzkflw
lub zwiqzku metropolitalnego, kt6re
podlegafic zbyciu w drodze pzetargu:

1' a" Nie jestern czlonkiem zanqdu, rady

nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa
handlowego, czlonkiern zarzqdu fundacji prowadzqcej dzialalnos6 gospodarczq.

b*

Z tego tvturu

osiqs"*HT:1frffiIn1"ffi"[ffi:

ilil"ili "i.".'.7.",,ytv-...D0Yya.rt(
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2. a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonujg innych
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za1g6,

w spolkach prawa handlowego, kt6re

mogtyby wywolad podejrzenie o mojq stronniczoS6 lub interesowno6i.

;
3.

;;;;, ""n'*;;;;; ilffi; ;;;;
a*

;';;".;;',, uii narrpti'!
l.

Nie jestem czlonkiem zarzqdut, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spoldzielni.l)

[*

rad"erezd lub':eflrieji rewi-yir]ej€86+dzieh+

ft.M IE

'30il'2.r.'!.

(poda6 pelnic n4 funkcjg, nazwg i adres

sffizielni)

Z tego tytulu osiqgnqlem(gfiam) w rol<u ubieglym doch6d w wysokos

ci ..,,.1/.lrF..WIY.A.f .!

4" W nastgpujqcych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej podane udzialy lub akcje:
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Zlego tytulu osiqgnqlem(glam) w rclku ubi

I / rt fVrurn( (
i; ...r,(.1.8..t/.y.:.t.tn..t........

(naaiva sp6lki

(r{

R6wnocze5nie o5wiadczam, 2e w sp6lc;e

* o;';";;"; *.;;^

r,*',"

;;;il;; ;;;;,1:";11ff H i['ffiil":ii

l' i;;r

kapitalu.

IV
1.

Nie prowadzg dzialalno6ci gosprodarczel na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami,

nie zarz4dzam takq dzialalno$iciq, nie jestem przedstawicielem czy pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialalnoSci.2)
Prowadzg w wy2ej okreSlony spros6h dzialalnoS6 polegajqcq na:
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ul/m aortosr!
zteso tvtulu osiqsnqtem(eram) w roku ubiegfym doch6d w wysokos
V
Skladniki mienia ruchomego

o

warlo6ci powyzej 10

OO0

"i

...rrlIF-.Mye/.I

zlotych (w pzypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy poda6 markg, model i rok produkcji):

VI
Zobowiqzania pienigzne o wartosci powy2ej 10 000 zlotych, w tym
zaciqgnigte kredyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaly uclzielone (wobec kogo, w zuiqzku jakim
z
zdarzeniem, w jakiej
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ztego tytulu osiqgnqlem(gtam) w r,oku ubieglym doch6d w wysokosci:
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Powyzsze o5wiadczenie skladam Swiadomy(a),2e na podstawie
art. 14 ust. 1 ustawy
sierpnia 1997 r" o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczq

zdnia2l

pzezosoby pelniqce

funkcje publiczne (Dz. U.
pozbawienia wo[no6ci.

z

2001i

r. poz.

1584,

z

p62n. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara

(miejscowoS6, data)

1)

Nie dotycry rad nadzorczych sp6ldzielni miecizkaniowych.

') Nie dotyczy dziafalno*ci wytw6rczej w

rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezgcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego, a takie pelnienia funkcji czlonka zaraldu na podstawie umowy
o cwiadczenie usfug zarz4dzania, o kt6rej mowa
w art' 5 ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czen,lrca 2016 r. o zasadach ksztaftowania
wynagrodzefi os6b kieruJqcych niekt6rymi sp6lkami
(Dz. U. poz. 12O2,2p62n. zm.).

skre$lid i uzupelni6, wpisujqc w

