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oŚwlłocZENIE
o stanĺe majątkowym

Ja, niŻej podpisany(.) ..iJ.u.l'ur.o',''...'..ĺb.''ĺ.c\Ĺĺa..Lxĺł.':ł..\.]ś'.'=.:;:......
(ĺmiona i nazwisko, w przypadku kobiet podaĆ nazwisko panieńsk|e)

,.a'.Ł',...!3.'l.G.'...'..W

urodzony(a) /i.1

...' 'K"Ł.ä.V-ĺp-.:9'..L. í.........'.

zatrudniony1a; w .ĺll.n!;!gv;'hp.p..'V.?'+'kł...i...S.i-'Vd.*..ĺ"[_.-ĺ.*....V,{..ť\}Ł'qe

\i)

?ď,y1a197* lp^-^

(miejsce zatrudnĺenia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkały(a) w, [J.o""r.o.*.*..,

po zapoznaniu się

z

przepisami ustawy

z

dnia 21 sierpnia 1997

r' o

ograniczeniu

prowadzenia działalnoŚci gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U'

z 2017 r. poz. 1393,z piżn' zm'), zgodnie z art. 10 tej ustawy oświadczam, Że posiadam
wchodzące w skład małżeńskiejwspólności ustawowej lub stanowiące mÓj majątek
odrębny:
I
1. Dom o powierzchni:,ón'Lfu.,oÄ;
a d re s : .tir'._\u. íłl'. i.o.s-

m2 połoŻo n

y

\Ę*Yr?+.

i ĺ_1

l.

.

tytuł prawny: .r,\{,.r.i'łĺ..l:..*.i!.v.,łüłJix.ł.vi'..uĺ'''(.)ĺ_{',rc&1"ĺr.'ę.o\!ĺ".i''ĺł!k1'.lĺł.....or<.!.''\ľp,Ł.*:'..

2.Mieszkanie(iĽLasnoŚciowe,spÓłdzielczewłasnościoweluoinne)l)tł,}.'o..,.ffift',''.)
adresŻ).tĺ**j,.Jllĺ.lĺ"*)sl,jł"o**,/ffip.;*5owierzchnia całkowita , .i.n'.....'.
^,

wielkośi udziału): ...'.........''.
tytuł prawny (własnoŚó' wgp"śfiľł"ąglgśq,
3. Gospodarstwo rolne:
r

o

dzĄ

g

os

p o d a

rstwa

:

vr..

l

.

iŁl,L

r

.,..... powierzchnia

:;.'pi'ł'ĺ^

m2

z')

adres:

7

rodzaj zabudowy:.,....

tytuł prawny (własnośi,współwłasność,uŻýkowanie wieczyste, dzierŻawa, inny tytuł,
podac jaki):.............,..

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości:
4. lnne nieruchomości (place, daę.l!D:

É.'+Pg*.|.r.ę.

powierzcnnia:
'$*ł.ĺľ'iľ'ą:ĺl#'..

.(,.fl'+'.z'ł,. m,

..'f'"ł,eniu.+.$;.s;.,.r!|uł'...i....alíl1.l,ĺ ľłk..|\(Śu,...t,r*.').

(adres, tytuł prawny: w{asnośc, wsplłwłg9lgŁć, inny tytuł - podar jaki oraz inne dane)

..tĄĺx'l'Á.'*..'*-.w*l+p:lĺ.Ť'+....qr(.)'<-..('łt<łz.1 u,tł1l"'ll.h*.'..r...ł.th1;,'łł,Y.'.::1'j...,.'.ĺłrr''ĺ,u,,'.| .'

5. Zasoby pienięzne:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej

_ papiery wartoŚciowe:

.ľľ.:!':9.!g'":

.......h.^'.Y:.

..

na kwotę
II
Nabyłern(am) (nabył mój małżonek) mienie od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub związku metropolitalnego,
które podlegało zbyciu w drodze przetargu:
nie*

PodaÓ rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo

NI
1. a* Nie jestem:

-

członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej społki prawa handlowego
lub likwidatorem takiej spółki, a także pełnomocnikiem wspÓlnika, o którym mowa W

z

dnia 30 sierpnia 1996 r' o komercjalizaĄi
uprawnieniach pracownikÓw (Dz' U. z2018 r. poz.2170, zpőżn' zm.),

art. 11 ust.

-

2

ustawy

niektórych

syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub
zarządcąW postępowa

- członkiem zarządu
h*

i

u restruktu ryzacyj nym,

ni

fundacji prowadzącej działalnośćgospodarczą.

Jestem;

_ członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego
lub likwidatorem takiej spółkĺ,lub pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa w art.
11 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektÓrych uprawnieniach

pracownikow,

-

syndykiem lub zastępcą syndyka w postępowaniu upadłościowymlub nadzorcą lub
zarządcą w postępowa

- członkiem zarządu

n

i

u restru

ktu

ryzacyj nym,

fundacji prowadzącej działalnośigospodarczą.

(wymienić pełnione funkcje i stanowiska wrcz

z nazwami spółek, innych podmiotów

lub fundacji)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochid W Wysokości
2' a" Nĺe jestem zatrudniony(a)' nie wykonuję innych zajęcw spółkach prawa handlowego,
które mogłyby wywołaÓ podejrzenie o moją stronniczoŚc lub interesownośÓ.

-wykonuffiz+1-łłrymie nĺone zaj

ęci

a

:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. a" Nie jestem członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni.1)

:-b:_ląstenn-ezłon6ę5-2ąĺządu-+ady nadzorezej-luLKo6Ę!-Ęľla!"j spółdzielni:

(podaó pełnioną funkcję, nazwę i adres spółdzielni)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .........]].

4. W następujących spółkach prawa handlowego posiadam niżej podane udziały lub
akcje:

.d:-e!'45.

(nazwa spółki

-

adresy' wielkośi udziałów, ilośćakcji)

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścĺ.
Równocześnie ośwĺadczam,Że w spółce

moje udziały lub akcje przekraczď1ą10o/o.

W pozostałych społkach prawa handlowego posĺadane udziały lub akcje nie stanowią 1o%
kapitału'

IV
1' Nie prowadzę działalnoŚci gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, nie zarządzam taką działalnością'nie jestem przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.2)
2. Prowadzę w wyŻej określony sposób działalnoścpolegającą na:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.........--\..''........

v
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznych należy podaÓ markę, model i rok produkcji):

VI
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 'ĺ0 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty
poŻyczki oraz Warunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo,

w związku z

i

jakim

zdarzeniem' w jakiej wysokości):
.
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VII
lnne dodatkowe dane o stanie majątkowym' "
W.ł.vr ?'.{'

\J

ý'

i

ĺ/'..$: g -p,i

łrr, ľ.e.*. . .', .Łt.+.Ťs..
'.h5.-ł--ri*^^.

.

ułĹy. ĺł,Vtłs*łr"v.

w wysokości
Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód

.!

.l.2' .' .>:p

'ł.

podstawie art' 14 ust' 1 ustawy z
Powyższe oświadczenĺeskładam świadomy(a),Że na
prowadzenia działalnościgospodarczej przez
dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
publiczne za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności'
osoby pełniące funkcje

!.u*.

or.",'

* u. . 'L1., .9.5','?.p

ĺ^^
t"""'

.\:ł.

(miejscowoŚĆ' data)

1)Nie

dotyczy räd nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych'

2)Nie dotyczy działalnoŚci wytwórczej w rolnĺctwie w

gospodarstwa
zakresie pÍodukcji roślinneji zwiezęcej, w formie i zakresie

rodzĺnnego'atakżepďnieniafunkcjiczłonkazarządunapodstawieumowyoświadczenieuslugzarządzania,októrejmowa

niektórymi spółkami
2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kieruiących
w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca

(Dz'

Uz

2017

r

poz' 2190, z pożn' zm')'

*Niewłaściweskreślićiuzupe.łnil.wpisującwposzczegÓlnychpunktachodpowiedniedane,

