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Mieszkanie o powterzchh.i: ............. m , o wartośct: .................. tytuł prawny: .......... ..

3.

1€ (10/"
C? '1... , paWierze
· hnia: ................ .
Gospodarstworoloe: r odza~. gospodarstwa: N
............
.. t ......

.

.

.

N/t vo•raJ,

.!1QR. RQ t:?....

prawny: ....

.

o wartości: ....................................... rodzaj zabudowy: ................................... ..
tytuł

prawny: ............................................................................................... .

Z tego tytułu osiąguąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ............ .

Iuoe nieruchomości: powierzchnia: ............ _qzJq_'i}~C: ..... J)..... p?.':!: ..... J..?>J/...~ -~

4.

~-~~~~;i;·::::::::::::::::~~~:!ifJ:::::::?.~>q:~~::::::/iP?i.~::::::::;;.:::::;;;;;;~;;··
tytuł

prawny: ............................................................................................... .
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udzialów.. .. ..........
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udziały

te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w

spółce:

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

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

IV.
'damak'
.. poda'lib'.
Posia
CJe w spółkahhandl
c
owychnal
ezy
c cz ęt eontenta ak"·
CJI.
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w

spółce:

f'l/1'!

D -.; "

...................... . O!,t'l,

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

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

V.

IV

J>orl/ C? C/

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębn~fo) od Skiubu P~twa,
iuoej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
następujące

związków

lub od komunalnej osoby prawnej

mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ........ .

VI.
l. Prowadzę działalność gospodarczą121 (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ... /'t. 1.E
osobiście

,])O/'( C 'l'(

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

wspólnie z iuoymi osobami ............................................................................. .
Z tego tytułu osiąguąlem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...... .. . .. . ... ...

Nf li

JJo{yc,c..y

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać
formę prawną i przedmiot działalności):

-

osobiście .................................................................................................... .

-

wspólnie z iuoyrni osobami ............................................................................. .
Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................. .
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VII.
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ........ .1:'.1e. ... J?'?7:f (~.f. ................ .
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................................................................... .
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) ...................................................... .
Z tego tytnłu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............................. .

· ·
/VI/;
.DoTYCZ<.!
2. W spółdz1elmach:
....................................................................................
1.. .... .
jestem członkiem zarządu (od kiedy): .................................................................. .
jestem członkiem rady nadzorczejl'l (od kiedy): ........................................................ .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..................................................... .
Z tego tytnłu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................. .
3. W fundacjach prowadzących działałoość gospodarczą: ............ ...f:JJ.( ......Y.().T..'/{:;?.Y.
jestem członkiem zarządu (od kiedy): ................................................................... .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......................................................... .
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...................................................... .
Z tego tytnłu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................. .

VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytnłu: .......................................................... .

::P.rp~:~:b.~: :::d.~: ::e;h~~:~«.~:: : : ::r.;;.:;y.:: ::; : : :1.i.:::9.n.:~:g_i~t:: : : : : :

.. 1.o~.&.c!.. ....et. .... mry.-n!J. ....... </.o.~. i!. ........-::..... .J... _D_ o_ o_ .., ..of?.':.':. ........... .

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę,

model i rok produkcji): .................................................. .

:::::::::::::::::::::::::::::: :~if.~9. ~:~ ::: ::C.j: :::::,:::::: 0:?:k.: ::: ::p.iiJ.~: i#~·: :::J,i.uf,
.............................. 9.K ~-~~~~E .. _q !J.?.'. l. V_-~- .....IV<JIL: ...... f.:tt>.o4!.k.QJ'i ...... tl.Q.Ol ~

X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej

l O000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wartmki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

.~<~~i?:Y.r:: ::ti;p~i.i<7z:N.:Y. :::?.K.~ ::ą:P.::;~~:: 4.~ic t:::: Q/o/a~:: :::·.~:·.·_-:;;}.ł."_.:i.-~i;_;iG .t rv..e, Ę .~.Y..r .... 11.4..M.~Y. Y. .....M.t1PCHf1P..I.!. ... (iĘT.tr:J..."!0~~Ę_ ."~!'ł./11. K...-:. .......:P...1.f2. ;!!_O L-s
KRn v.r.. ..fi..'!: .. Jv[}. u.v.. r. ...~ fł. M.Q. tu :o. PY J?.GT.1 'i ..f:I.OfJ.4 f:. ..Q.4(>1* ..--::. % ... St-.~.?." ~~
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy( a), iż

na podstawie art. 233 § l Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

r

. .T.f?.f!.U. .f\1........~f.fJ.f:.ttJkf v
(miejscowość,

data)

[l) Niewłaściwe skreślić.
[2) Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i
gospodarstwa rodzinnego.
(3) Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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zwierzęcej,

w formie i zakresie

