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Zalqcznik nr 3

I,I!ZOR

oSWIADczENIE

o stanie majqtkowym

z atrudniony(a) w

:i amieszkafy(a) w .l

l:'o zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1gg7 r. o ograniczeniu prowadzenia
c'zialalnosci gospodarczeiprzez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z2006 r. poz, 1sB4,z
l''o2n' zm'), zgodnie z aft' 10 tej lrstawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad
rra2ehskiej wsp6lnosci ustawowej rub stanowiqce m6j rnaiqtek odrgbny:

I

powierzchni, .....4.?.rO. m, polozony i

tvrur prawnv : . . ..t^r. sp6, !';taa O^ni rvnp*egrtn&.cL ... ..

Mieszkanie (wlasnosciowe, sp6rdziercze wrasnosciowe rub inne).
adres: .... .....,.,...: , powiezchnia
tytul prawny (wtasnoSc, wspotwlasnoSd, wielkoS6 udzialu): ... ..T

1. Dom o

adres;:

calkowita: .......-..,,..,... m'

i. Gosprodarstwo roine:

rodze\gospodarstwa: .................. ::
adres: .............^.. ..

rodzaj zabudowy: . .. 'T).....
tytul prawny (wlasno$;6, wspolwlasno5c,
jaki):
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7- tego tytulu osiqgnElem(glam) w roku ubiegiym przychdd i doch6d w wysokosci:

)

- Srodki pieniQzne zgromadzone wwalucie obcei:

papiery wartoSciowe:

.... na kwotg:

tl
I'labylem(am) (nabyl m6j matzonek) mienie od skarbu
prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiazk6w
podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

Panstwa, innej paristwowej osoby

lub zwiqzku metropolitalnego, ktore

H((
l)odac rodzaj mienia, datq nabycia, od kogo

nie"

ill
a" Nie jestem czlonkiem zatzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6tki prawa

handlowego, czlonkient zarzqdu fundacji prowadzqcej dzialalnosc gospodarczq.
b*

(wymieni6 pelnione lunkcje i slanowiska wfaz z nazwami sp6lek i fundacji)
tego tytulu osiqgnqrem(qram) w roku ubiegfym doch6d w wysoko.ci: ... . rwug.d*v.ilN .od
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i:, a* Nie jestem zatrudniony(a), nie \^/ykonujg innych zajQc w
moglyby wywolac podejrzenie o moiq stronniczosi lub

spolkach prawa handlowego, kt6re
interersownoSc.

i' a* Nie jestem czronkiem zarzqdu, rady nadzorczej rub komisji rewizyjnej ,p6hri9;;.

(podac pelnionq funkcjq, nazwq i adres spdldzielni)

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosc i: .M,*....d,nf,1q4-1...
W nastqpujqcych sp6lkach prawa handlowego posiadam nizej po<iane r.rdzialy rro 

"r,q(", 

(

1 . Nie prowadzq dzialalnoSci gospodarcze.y

nte zerzqdzam takq dziaterlnoSciq, nie
prowadzeniu takiej dzialalnoSci.2)

(nazwa sp6lki - adresy, wielkoSc udzialow, ilosc akcji)
,il tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSc i. ....Mtk....An1tf.fll,f-...
Fiownocze6nie oswiadczam,2t>w sp6lce....-........ .. O 6

. moJe
\V pozostalych sp6lkach prawa handlowego posiadane
l,apitalu.

udziaty lulc akcje przekracz.ajq 1 O%.

udziaty lulc akcje nie stanowia 10%

IV

na wtasny rachunek lub wspolnie z innymi osobami,
jestem przedstawicielem czy pelnomocnikiem w
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il tego tytutu osiqgnqlem(Qtam) w rokur

V1

ilobowiqzania pieniqzne o warlosci powyzej 10 000 zlotych, wtym zaciqgniqte kredyty ipozyczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku:z jakim zdarzeniem, w jakiej
rvysoko6ci):

on* ppn,v.o"eLt**4.A?.

nne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

',1tego tytulu osiqgnqtem(qram) w roku ubiegrym doch6d w wvsokosci:
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l)owyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ze na podstawie art. j4ust. 1 ustawy zdnia21
r;ierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przezosoby pelniqce
lunkcje publiczne (Dz U' 22006 r' poz. 1584, zpo2n. zm.) za podanie nieprawdy grozikara
;rozbawienia wolnoScr

ol n / 1,.-tto4 L ,J.v/(-4.(-/t bff. //il^
(miejscowo66, data)

(podpis)

Nie dotyczy rad nadzorczych spdldzielni mieszkaniowycn.
Nie dotyczy dzialalnosci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezqc;ej, w formie i zakresre gospooarstwa
rodzinnego' a takze pelnienia funkcji czlonka zazqrJu na podstawie umowy o swiadczenie uslug zarzqdzania, o kt6rej mowa
w art' 5 ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia g czeMca 2016 r. o zasadach ksztallowania wynagrodzeh os6b kierujqcych niektdrymi sp6lkami(Dz U. poz. 1202,2p62n.7:m.t.


