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Oswiadczenie o stanie majqtkowym

Janizejpodpisany(a),

feno- BCI.Ploo^CI" lr:tn tSkn :

zamieszkaiy(s) w

r

z przepisami ustowy z dnia 21 sierpnia 1997 o o$anlczeniu prowadzenia
gospodarczej
przez osoby pehriqce funkcje publiczne (Dz U z 2006 r.Nr216,poz. 1584,
dzialalnoSoi
z
. zm.), z}odnie z ut. 10 tej ustawy oswiadczam, ze Posiadam wchodz4ce w sklad malzeiskiej
wsp6lnoSci ustawowej lub stanowi4oe m6j maj4tek odrgbny:
po zapoznaniu sig

p6

1.

Dom o powiezcbn

t .....4.14

......

m'?polozony

adresl

rytul pmwny:

3.

Gospodarstwo

rolnel

,od,aj eospodurstwa:

.

l\].F. .F0:nbAM

powierzchnia

.. .

adrest ,,,

rodzaj zabudowyr

qful prawny (wlasno6i,

wsp6]w]asnoSo, uzl4kowaDie wieczyste, dzierzawa, inny q'fu{, podaijaki:

,papierywanosciove:

NIE POglAhA\'l
na kwotg:

....

m'
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I

Nabylem(arn) (nabyl m6j malzonek) mienie od Skarbu Palistwa, innej paishrr'owej osoby prawneJ,
jednostek samorzqdu teq4orialnego, ich zwi4zk6w lub od KOmUnal nej osoby prawnej, kt6re podlegalo
zbyciu w akodze przetargu:
;\

(me')

mienia, daig nabycia,

III

1.4'
b'

Niejestem czlor.kiem zrz4d\ ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego,

a

tez czlonkiem zaftqdu fundacj i prowadz4cej dzialalnoSd gospodarcz4.

czlo-kie--".2@

(wymieniC pelnione ftnkcje i stmowiska rvraz z nazwsmlspolek ifundacji)

Z tego

2.a'

qtulu osi4gn4lem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

Niejestem zafiudniony(a) ani tez nie wykonujg irnych zajg6 w sp6lkach pmwa handlowego, k6re

b"

Ztego rttu+u osi4gn4lem(9lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci:
3a^

Nie jestem czlonldem zarz4du, rady nadzorczaj uri komisji .ewizyjnej spoldzielni.'r

b'

6l4zisl+i+

(podad petnionq

ftnkcje, nazwl j adres sp6ldzielni)

Z tego b4ulu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubieg+ym doch6d w wysokosci:
4.

Wnast9pujqcychsp6lkachprawahandlowegoposiadamnizejpodaneudzialylubakcjei,...........

(nazwaspolki - adresy, wielkosc udziaiow, ilosc alcji)

Z tego

tltulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci

.,.
W pozostalych sp6lkach pfawa handlowego

I

.,.,... mojeudzraty(lubakcje)
posiadane udzia.ly

lub akcje nie stanowi4 l0%

kapitalu.
TV

1.

Nie provr'adzg dzialalnoici gospodarczej oa wlasny rachunek, aoi wsp6lnie z innymi osobani, nie
ztz4dzarn ft,rlniez tak4 dzialalnosciQ ani nie jestem przedstawicrelem czy tez petnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dziatno6ci,"'
w wyzej okeslony spos6b dzialalno66 polegaj4cq na:

Rou.iAu:

Z tego B4ulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci:

l0

000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

VI
Zobowiqzania pienigine o wadosoi powyzej i0 000 zlotych, w tyrn zaciqgnigte ked),ty i pozyczki, oraz
warunki, najakich zostaly udziolone (wobec kogo, w zwi4zku zjakim zdarzeniem, wlakiej wysoko6ci)l
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a Aath r
(podpis)
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\ie
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oBczy rad nadzorczych spoldzielni mieszkaniowych.
oryczy dzialalno(ci wlrw6rczej w rolnrct'rr'ie.

'NiewlaSciwe skeglid i uzupe+nid, wpisuj4c w poszczeg6lnych punktach
odpowiednie dane

