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Zalqcznik nr

WZOR

OSWIADCZENIE
o stanie majqtkowym
.,a, ni2ej podpisany(a

t

tl.lL(!A!

.?AU[.I_. 0.tJg.&"(,.2fl(,

zamieszkaly(a) w
Fo zapoznaniu sig

z przepisami usttawy z dnia 21 sierpnia lggv r.o ograniczeniu prowadzenia
crzialalnosci gospodarczei pzez osoby pelniqce funkcje publiczne
(Dz. U. z 2006 r, poz. 15g4, z
F'62n' zm.), zgodnie z aft. 10 tei ustawy o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce

w

sklad

rnafzehskiej wsp6rnosci ustawovvej rub stanowiqce rn6j
maiqtek odrgbny:
'1. Dom o powierzch

^,.

.l/E. htffi^,

porlronv

tytul prawny (wlasno56, wspdtwlasnoS6, u2ytkowanie wieczyste, dzier2awa,
inny tytut, poda6
jaki): ,....1:

3
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- Srodki pienigzne zgromadzono

w,ffalucie oboej:

Poz. 1162

.gUk

...-...........
- papiery wartosciowe,
H" 4.k.....

....:............

"

. na kwote:

..,,.=..,,

tl

I'l-abylem(am) (nabyf:

m6j mat2:onek) mienie od skarbu pafistwa, innej parlstwowej osoby

;rawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ioh arriqzk6w lub zwiqzku rnetropolitatnego, kt6re
podlegafo zbycin w dtodze pzetargrr:

tilf
[)oda6 rodzaj mienia, datq nabyc;ia,,d kogo

nief

..M.ke...MA.Aff .En...

ltl

'i' a* Nie jestem

czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa
handlowego' ozlonkiem zarzqdu fundacjiprowadzqcej dzialalno$c gospodar:czq,

!f

.testem czfonkiem zarz,qdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lkl prawa
handfowego, czfonkiem zitrzqdu fundacji prowadzqcej dzialalno$6 gospodarczq.

(urymieniC pelnione funkcje I stanowlska wraz z naz\

nmi sp6bk t fundacll).

i! tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wyso <osci:

.Mk.[ .OlLA,ftp.A.*.*t

L(
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ii' a" Nie jestem

zatrudniony(a), nie wykonuie innych zaiee w sp6lkach prawa handlowego,
kt6re
moglyby wywolac podejrzenie o mojq stronniczos6 lub interesownosc,

W sgO!fa9!, p,rawa handlgruego wykonujq nizej wymienione zajgcia:

\

ullnMuttL
UU

^/iE

;.;;";;;,;;;;

;: t"go tyt,r,

ii' a*

;;

;;;; ;;";'r;0".;;; ; ;";-;;;;,

uii piiii r,"^ rin

a
o
Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej
sp6tdzie-ini.1)

{ ,-":!:l
MA.V

,.;

czlonkiem zazqdn, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnejsp6tdzielni:

FEstEfr

/l

-\J

(poda6 p,tnlonq funkcJq, naarq i adres sp6ldzlelni)

Z tego tvtulu osiqgnqlem(eranr) w roku ubieslym doch6d w wysokosc i:
N.iE...Of.t4q/.#€fi

rr' W nastepujqcych sp6tkach prawa handlowego posiadam
ni2ej podane udzialy lub akcje:

l/E

fbzitpflh

(nazvra sprllkl - adresy, wielkosd udzial6w, iloS6 akcji)

il

tego tytulu osiqgnqlem(gtam) w rolru ubiegrym doch6d w wysorosc i,

Fl6wnoeze6nie o5wiadczam,2ew sp6lce

.

'.:....'.....

..,.;--..,.,,...,,

A/-UE,,.Q8/fr6'l,/4.teh

? :

.....,.. moje udziaty lub akcje pzekraczgq

.

10o/o.

\V pozostatych sp6lkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq

10%

l apitalu.

IV

1.

Nie prowadzg dzialalno6ci gosporlarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami,
nie zarzqdzam takq dzialalnroSciq, nie jestem pzedstawicielem czy pelnomocnikiem w

2rowadzeniu takiej dzialalno6cri.2)
Xr\ pro*"dzq w wy2ej okre6lony spos6b dzialalnoSd polegajqcq na:
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{ikfadniki mienia ruchomego

o wilrtosci powyzej 10 ooo zlotych (w pzypadku

pojazd6w

tnechanicznych nale2y poda6 markq, model i rok produkcji):

.VU 1ffi(ft!\/

ol^om_

{ok

VI

iiobowiqzania pienig2ne o warto$ci powy2ej 1o ooo ztotych, w tym zaciqgnigte
kredyty i po1yczki
trraz warunki, na jakich zostaty udzit:lone (wobec kogo, w zwiqzku jakim
z
zdarzeniem, w jakiej
tvysokoSci):

vtl
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l)owy2sze oswiadczenie skladam $wiadomy(a), 2e
na podstawie aft. 14 ust, 1 ustawy
t;ierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej

z

dnia 21

przez osoby pelniqce

l'unkcje publiczne (Dz'

U' z2ao} r. poz.

1584,

z

p62n. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara

;rozbawienia wolnoSci.

ilngsllut,

&(,ttr,

xqt

lmielscov/osc, oata)

t'

')

'

Nie dotyczy rad nadzorozych sp6ldzielni mieszkaniorarycn,

Nie dotyczy dzialalnosci

wytw6rczej w rolnictwie w zakresle produkcjl roSlinnej I a,rriezgceJ, w formle
i zakresiq gospooarsrwa
rodzinnego, a tak2e pelnienia funkcji czlonka zazqdu na podstawie
umowy o swiadczenie usfug zazqdzania, o kt6re1 mowa
w art' 5 ust' 1 pkt 1 ustau'y z dnia g czerwca 2016 r. o zasadach ksztattowanla urynagrodzen
os6b kierujqcych niekt6rymi sp6lkami
(Dz. U. poz. 1ZO2,zp62n,zm.l.

n".

