
ZATACZNIK Nr 3

oSwIADczENIE
o stanie maj4tkowym

zatrudniony(a) w..15PR.f1..,..!:ltfE.R?82..*.,..,.R*^U.y..,1/rrvls1;?6.,J
(rniejs;ce zatrudnienia, stanowisko lub funkciij

zamieszkaly(a) w

po zapoznaniu ti9 z- przepisami ustawy z dnia 2L sierpnia tggT r. o ograniczeniuprowadzenia dzialalno:i.' 
9T?ooarcz:ei. 

przez osoby pelniEce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006r' poz.rs94, z p62n., am.),;zgorlnie.z art. 10 tej istawy oswiadczam, ze posiadamwchodzqce w sklad malzefskiej wlp5lno6ci ,;;*;;"j-iudstanowiqce m6j majqtek odrqbny:

1. Dom o powierzchni: .p#,. .h.Q.tt....... m2 
rporozony 

..il.l+...og].n,k g8...51t.I.H.3...
adres: ,l

tytur prawn y, ...k,.,HJ+hsrsp-\.al (.,uo* 2...Z...,5.t,p.sJ.R+ )

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:.,..,.....t.1r1.E...P.gl])..c?y....,.. powierzchnia: .... ........ m2

adres:

rodzajzabudowy: 
...,..:....,,

tytul prawny (wlasno56, wsp6lwlastro66, uzytkowanie wieczyst e, dzier2awa, inny tytul,
poda6 jaki) : ..

ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokogci:



.. J..,.n+
inny tytul - podai jaki oraz

5. Zasoby pieniqzne:

- Srodki pieniqzne zsromadzone w warucie porskiej: ....e4,.2.tq.,..40, .&/!..l..fk2.,hF{
a[,...3.3-.?:f4.a /'''1.=.....x.. 6.fr.; t/.*r.tt..*f {r",tgfthr-^f{ . z.s+"s)
- Srodki pieniqzne zgromadzohe w walucie obcej ::.....+p../F't.-{V!/aa;.

.,.,...,.:.

- pa piery warto6ciowe : . .. .. ...n\*. ..Xa Li.<*.h... .

rr 
' na kwotq:

Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek) mienie od skarbu pa6stwa, innej paristwowej osobypravynej; jednostek ggmoSadu.tgrytorialnego, ich i*iE r.o* ruu t*iirtu-metropotitalnego,kt6re podtegato zby'ci ri w.oi-oizei pii"t" rg u,

' nid*

(wymieni6 peNnione [Tt.:1. j s;a5r9Wi;Kg,Wr:az z nazwami sp6tek i fundacji)



ztego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ,,,..,0.

2, a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonujq innych zajq6 w

kt6re mogtyby wywolai podejrzenie o mojA stronniczo6c

sp6lkach prawa handlowego,

lub interesowno56.

ztego tytulu osi4gnqlem(qlam) w rpku ubiegrym doch6d w wysokoSci: o

Nie jestem czlonkiem zarzildu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6ldzielni.t)
3. a*

b*

Nr.e......D.p.Ty.e? X

(nazwa sp6lki - adresy, wielko66 udzial6w, ilo56 akcji)

ztego tytulu osi4gnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: ,.,,.,

R6wnoczeSnie o6wiadczam, ze w sp6fce

N.r,q;,, .D*!.Y.p2.7



y- :::;;";;';';';"n o'" *u n.,, ; ";"; : ; " 
;-:" :.ff ,:':T ::: ffi'H 

-
kapitalu,

IV1' Nie prowadzq dzialalnodci gorspodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymiosobami, nie zarzqdzam ttrkq dziaNalnodciq, nie jestem przedstawicielem czypelnomocnikiem w prowadzeniur takiej dzialalnodii.z)

Ztego tytuNu osiqgn4rem(qtam) w r-oku ubiegtym doch6d w wysokodci:

V
skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 oo0 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy poda6 markt;, model i roi proOut<cjD:

VI
10 0O0 ztrotych, w tym zaciqgniqte kredyty i
udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

Zobowiqzania pieniqzne o wartoSci powyzej
po2yczki oraz warunki, rra jakich zostaly-
zdarzeniem, w jakiej wysokodci):

h,.|s-, . ..pe r:\*&nh,.,.,zehrv.h 'Vcq

VII



Inne dodatkowe dane o sranie rnaiqtkowym: ,,, hh4g.....".q.?,q{h.rc....L.,,2O/+r.z t+a'hf,lirqrt td/r,( ; /N* o;,"1; ' : .-;i, {3?t z z(
Zedol. z K.P.R.fr... .: ,4t1.,.42f,42..pt

/aah&( .2. . ., lI k.i. 0 \v. . .. . -., .2.!., .1f2, *.r. .2"h

.%truh...?.,.,*l^.o'..=.. Jt. 2. f.?.(.2*.

z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokod ci: pL.,...2X.!,,n.€..,.+O

Powyzsze oSwiadczenie skladanr swiadomy( a), 2e na podstawie21 sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
peNni4ce funkcje publiczne (Dz. U. z ZOO1 r. poz. $ei, ) po2n.grozi kara pozbawienia wolno6ci.

t 9.09 Zof,l,-
data)

art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
gospo<larczej przez osoby
zm.) za podanie nieprawdy

1) Nie
2) Nie ieszkaniowych.

rodzin ictwie w zakresie produkcji rzecej, w formie i zakresle gospodarstwa

w arr, zarz 4du na podstawie umo e usiug zarz4dzaniu, o t i6i"r:'ro*"
(Dz. u 2016 r' o z'sadach ksztalt azeri o-s6u tiii"ji.vtrr 

"i,rliiiv.i sp6tkami


