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- OSWIADCZENIE

o stanie majątkowym

", ""'1"'",""~'l"'f~;~~~~ł!';'':''~~''imm .m

urodzony(a) .(l<o.l.kf~qy..r.1~'-bl:A"L"~ilA, ~.tJ.~ , ~"i\\" , .--

zatrudniony(a) w.P'~"~~~~~~i;"i~~i~ i~~~~i~~j;j.IfIJ~~J~.~
zamieszkały(a) W ~ .••••....... ~ , .

2016 -03: fi ~

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gos-
podarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z póżn. zm.), zgodnie
z art 10 tej ustawy oswiadczam, że'posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólnosci ustawowej lub stano-
wiące mój majątek odrębny:

1.

2.

I L A'
Dom o powierzchni: .2,.~O m2 potożony rJ kQ'."l,.Ą,\i... .. .

~~~~:~~~~.~ ••~1~••~~•••~~~••u~~
Mieszkanie (włashosclowe, spoldzlelcze\vlasnosclowe lub Inne): lM.e..o ~~ .

adres: . .. powierzchnia calkowita: m2

tytuł prawny (własnosć, współwlasnosć, wielkosć udziału): .

, - .
3 Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

adres:

........................ powierzchnia: . ........... m2

rodzaj zabudowy: .. .

tytut prawny (własnosć. współwlasnosć, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytut. podać jaki):

4.

5.

........;....................•.•..•..•.•.............

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

srodki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..(tQOO ..C?M".to

paPie~~~~osclowe ~~ ..E~ .
..... na kwotę:



II

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:

y , ~ nie*

Podać rOdZ~j,~I~~,a,d~tę nabYCI~',~d,~~~~,••~., ••,~Ą\~~.,.,"""""', ,..' '

JlI

1, a' Nie jestem cztonkiem zarządu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, ani też
członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą.
~* desteR-l sztsAI(ieFR z8FZąeh:l, F88~' AS8zBFer:ej Itle ItBI i1i$ji IevViZyjl lej spólld pi avM I idlidJoovego, ez/OI ,kibli i
r8FZą8t:l fl:lREfęeji I9Fe•• selz:ąeej dLIt'leli ,ość gospoda. czą

,~~' \~~ ", """

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

(wymienić pełnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami spółe~ i fundacji) t _\'_

Z tego tytutu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ",t.v.\;,e,.,:"",O~~ą,~"""
2, a' Nie jestem zatrudniony(a) ani też nie wykonuję innych zajęć w spółkach prawa handlo~go, które mogły-

by wywołać podejrzenie o moją stronniczość lub interesowność.
b' W .pQjk.ell p"'.,. I~~S "yl'SA"lę AlZeJ",;""eAlsAe .aJę<lłl!l

, ,,~e--- "\~ , ",' , """ ' "" "" '"""," ""'"

3, :.i~~:J~;~~~~~~nnk~:i:i:l~;.;::~.~=~:~~~:e~:~~:~~,:f;:~~:~~~J~::;~Ii*i.~¥~,,~
b* Jeski I, ahA IldcI I I"dlZą~, ladzo, czaj lub 1\61I Ii!'ji Iaouiz)jl'lej s~5IeJf!ieIFJi

, ~~ .\~ .. . ....., '.""H'

'.

4,

. .. . .
(podać pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni) n,. ..I ~

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: "~Il..-",,,,~,ą,X~,,"~"
W na~ępujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub akcje:" "",,''''''''''''''''

.....~.~~~~~,' ...•..•••••.••••...............•.•.......•.•.
(nazwa spółki - adresy, wielkość udziałów, ilość akcji)



.. moje udziały (lub akcje) przekraczają 10%.

W pozostałych spółkach prawa handlowego posiadane udziały lub akcje nie stanowią 10°/, kapitału.

IV

1.

2.

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
działalności. 2) (
Prowa~ę w wyzeJ określony sposób dZla~aloaść poiegaiąc,!j na...~~rOo~~~.~a4~~ .foto~AHH

........................................................... \ V p .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..~ ~~~.~

V

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złołych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, mod~1 i rok produkcji): _ _ ' '\'

t1}S~\~\~\Ao0i;;\1X~~~~l& r~c;{' ?Wf
~ml.AJ"Q,kOIOl.~QQ:z..,H;_...... ' " '''\ iJ

z../~~~:,.Q)P~~~~iritd H:>WJ5 ,\'ol ~\v)f
""lIJ!lA."",IA,Pd'ro?(i.""H,Ol<...6\tO""H,L .. O",~... ,~.,...,.....,.,.,4

VI

ZObowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zlotych, w Iym zaciągnięte kredyty i pożyczki, oraz warunki,
na jakich zost~ły udzielone (wobec kogo, w zWiązku z Jakim zdarze~,em, w Jakiej ~kości) ,'"""

1)\~~~~~,ftM~~~ ,,~L,~~~ 3JW l.t, ,~,ht~~,~
~ ~\l ~&~ .fb;Q£et';.;AiI/)QOOu. ,),D4a"~~~
lfu '"~ ~'" .Qj"WOb~. ~,'IA?,~ 4M<~Y
, ~~:~) ~~~,Z-'~~~H"O ~r'~'~~~j~~]\.s- ~~~HbOOOW. ,



VII

Inne dodatkowe dane,o stanie majątkowym: .{;l .I _ \ .

~."""'&ii0'~~ ..~\l1.9r~&'......W . ',~ .... ~~
..!C..... . .~~~JlI6.(iZ ..

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

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 póżn. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności.

I I1: ;, 2..1L6"'[lQ(.Y\.... ~()(CQ.... ..-
(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
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