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Zalqcznik nr 3

I,T/ZOR

oSWIADczENIE

o'stanie maiqtkowym

zamieszkaly(") *i
Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
clzialalnosci gospodarczei przez osob,y pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z2o06 t. poz.1sg4, z
pt62n. zm-), zgodnie z arl. 10 tej ustawy o6wiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad
rn al2e fi s kiej wsp6l n osci ustawowej I ulr stanowiqce m6j m ai qtek odrg bnyi;

I

1. Dom o powierzch ni ....4.2.(].. .. .. ,, poto.ony l-..

adres: 
--.."......-.::;.. 

.........i..i-........,... ....;...... .:................. ....:..... .

tytul prawny: ..t*.?.1p.-O-.){ ut ,t s:rn Z.l).c.1.....mvr-zV n *'c-
r:. Mieszkani"r*r""no("i;,;r;;;;;;";;rili;,,.'";;, ..... . .....

adres:.,......=-... powiezchnia calkowita: ......1t1ll....... m2

tytul prawny (wlasnos6, wsp6lwrasrros6, wielkosd udzialu): ............-_1.

adres:

rodzal zabudowy:

tytul prawny (wlasno36, wsp6lwlasnoSi, uzytkowanie wieczyste, dzier2awa, inny tytul, poda6
jaki):
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Z tego tytulu osiqgnqlem(9{am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

- Srodki pienigzne zgromadzone v/ walucie obcei:

- papiery wartoSciowe:

........ na kwotq: ......-........
il

l'labylem(am) (nabyl m6j maZonek) mienie od Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby

;rrawnej, jednostek samorzqdu tenytorialnego, ich zwiqzk6w lub zwiqzku metropolitalnego, kt6re

lrodlegalo zbyciu w aroazlfftargu:

.F- nie"
l)oda6 rodzal mienia, datg nabycia, oclkogo ...........:--

Il
. a* Nie jestem czlonkiem zatzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa

handlowego, czlonkiem zarzqdu fundacji prowadzqcej dzialalno56 gospodarczq,

b"l@ rewizyjnej sp6lki prawa

lnoS6 gospodarczq.

(wymieniC pelnione funkcje i stanowiska wraz z nazwami sp6lek i fundacji) .
il tego tytutu osiqgnqlem(elam) w rokLr ubiegtym doch6d w wysokoSc i: .4 t.'(.. &./"n €..?.1........' "'v "'J""'"'
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ii' a* Nie jestem zatrudniony(a), nie vvykonuje innych zajQc w spolkach prawa handlowego, kt6re
mogtyby wywolac podejrzenie o moiE stronniczosc lub interesownos6.

ii tego tytulu osiqgnqfem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci.h!.:a..
li. a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczeli tuo komisji rewizyjnej

/-e/6c.yt
sp6ldzielni, ''

(podad pelnionq funkcjg, nazwg i adres sp6ldzielni)

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtaml) w roku ubiegrym doch6d w wysokoSc i:q.Lie...{e.(yO=/
* 

l l]lll"u' ^ :';:lun' ff :'i::m'Yo 
s i a d a m n i2ej pod a ne u dzi atv r u b a kcj e :

",' , ..."."'.f .'.

.... moje udziaty lub akcje pzekracza)q 10%.

udzialy lub akcje nie stanowiq 1Oo/o
\V pozostatych sp6lkach prawa

l apitalu.

handlowego posiadane

IV

1. Nie prowadzq dzialalnoSci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami,

nie zarzqdzam takq dzialalno5cirl, nie jestem przedstawicielem czy pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialalnoSci.2)

t:.@qcos@
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'il tego tytulu osi4gnEtem(Qlam) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:

V
{ikladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych

ntk. ..e/p4t€2.2 . ..u/
(w pzypadku pojazd6w

produkcji):

(.*....(ed/u - /r. w. 2o,t0
7Ln ".t :

;r;, l;:'i;j 
= 

),, pia,, pppv
....a...'.?.+/v v

VI

Jlobowiqzania pienig2ne o warto6ci powyzej 10 oo0 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i po2yczki
rrraz warunki, na jakich zostaty uclzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
tvysokoSci):

f^
h !'-Q 1a c,s t'a-oh t--""""""""t"

vtl
Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

il tego tytulu osiqgnqtem(Qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
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l)owy2sze oswiadczenie skfadam Swiadomy(a),2e na podstawie aft. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21
t;ierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce
I'unkcje publiczne (Dz. U. z 2ooo r. poz. 1584, z po2n. zm; za podanie nieprawdy grozi kara
lrozbawienia wolnoSci.

?. oz.1?.o4( ///
(miejscowo66, data) (podpis)

" Nie dotyczy rad nadzorczych spOldzielni mier;zkaniowych.

" Nie dotyczy dzialalnodci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezqcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego' a lak2e pelnienia funkcji czlonka zarzqdu na podstawie umowy o swiadczenie uslug zazqdzania, o kt6rej mowa
w art' 5 ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia g czeM/ca 20 16 r. o zasadach ksztaltowania wynagrodzefi os6b kierujqcych niekt6rymi spdlkami
(Dz. U. poz. i20Z,zp62n.zm.\.


