-

osobiście NIE DOTYCZY

-

wspólnie z innpni osobami NIE

Z

DOTYCZY

tega tyfufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokoŚci:

Ż. Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem

przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności(nalezy podaÓ formę prawną i przedmiot działalności):NIE

-

osobiście NIE DOTYCZY

-

wspolnie z innymi osobami NIE

NIE DOTYCZY

DOTYCZY

DOTYCZY

Ztego t}rfufu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

vu.
1. W

spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE

DOTYCZY

-

jestem członkiem rarządu (od kiedy): NIE

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE

-

jestem członkiem komisji rewlzyjnej (od kiedy): NIE

DOTYCZY
DOTYCZY
DOTYCZY

Ztego brtufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

2.

W spółdzielniach: NIE

DOTYCZY

-

jestem członkiem zanądu (od kiedy):NIE

-

jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): NIE

DOTYCZY
DOTYCZY
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-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nm

DOTYCZY

Ztego Ęrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY

3.

W fundacjach prowadzących działalnoŚć gospodarcą: NIE DOTYCZY

-

jestem członkiem zarządv (od kiedy):NIE'

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):NIE

Z

DOTYCZY
DOTYCZY
DOTYCZY

tega 6ńufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci:

NIE DOTYCZY

łrIII.
Inne dochody osiągane

z Ąrtułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej

1ub zajęÓ,

z

podarriem

kwotuzyskiwanych z kazdego Ętułu:

I.ZE STOSTINKU PRACY

-

58767,23 PLN

2.DZLAŁAI-NoŚC wYKoIvYwANA oSoBIsCIE Do 31.03.2014r.: 42358,13 PLN ORAZ
OD

01

.A4.IAru DO 31.08.2014r.: 38622,55

PLN

rx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mmhaniczrrych
należy podać markę, model i rok produkcji):

l.SAMOCHOD OSOBOWY CITROEN C5 ROK PRODUKCII
2. S

AMOCHOD OSOBOWY CITROEN C3 ROK PRODUK CII

201

1

ZOOT

3.TELEWIZOR SAMSTING

x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10'000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' wjakiej wysokoŚci):

5t6

MILLENNIUM BANK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - KREDYT HIPOTECZNY NA ZAKUP I
BUDOWĘ DoMU JEDNoRoDZINNEGo. KWoTA Do SPŁATY CAŁKoWITEJ KREDYTU NA
DZIEŃ 3l.lŻ.2}l4 WYNoSIŁA

Ż65303,7 5

OPROCENTOWANIE KREDYTU WYNOSI

CHF.
1,0060 % W STOSLINKUROCZNYM.

CZĘSC B
Adre s zamieszkania

o

soby składaj ącej o świadczenie

:

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie II częściA (adres):

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie art' Ż33 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

POZNAŃ, 07.O4.2OI5

(miejscowośc, data)

l

Qer-l^

(podpts)

,,/?kurśt

o

Niewłaściweskreślić.
dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie

'Nie

produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakręsie
gospodarstwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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