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Zalqcznik nr 3

WZOR

OSWADCZENIE

o stanie majqtkowym

..ra, ni2ej podpisany(a) ......11.4..R.!..V.-5.?...........6.n..M..t..ry..1..K.(..".......

- ? (irnionit i nazwisko, w przypadku kobiet podac nazwisko panieiskie)
L,rodzony(a) jL.>.,..e.2*...4.1..{..1, *.. .. 2.eg..i.4..n .;1."n: !"i.".
2atrudnionvta1w.K.9.S..M.....,.....Mt,"r..N..t.h.1...6..G........4.-o.g.B..g.y./v.AJ.o__g.,...t.J.v.t.%......r.gtrc7 

rtL MVQ
(m iejsce zatrudniania, stanowisko lub funkcja)

zamieszkaly(a) w.. j..,. .

tto zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pro*"6="ni"
clzialafnosci gospodarczq przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. u. z 2006 r. poz. 1sg4, z
6'62n' zm'), zgodnie z arl' 10 tej ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad
rraf2efi skiej wsp6rnosci ustawowerj I urr stanowiqce m6j m aiqtek od rqbny:

I

1. Dom o powierzchni:rYlf ...Q.?_1:lfill.. m2 po{o2ony

adres:

tytul prawny: "...,....,......
i:. Mieszka n ie (wrasnosciowe, spcrld zi ercze wras nosciowe lu b i n ne) :

adres:l ,...... po*i"ocnnia ca*owita: ..?.?....,,.,..... m,
tytut prawny (wtasnos6, wsp6twtasrrosd, wietkosd udzialu): ......1*.t.A.s...u..,a...s..g..............

D o'[.1 C2 7
,. powiezchnia: .....,......,........,..,... mt
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z tego tytufu osiqgnqtem(qfam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysokoSci:

4. lnne nieruchomosci (prace, dziarki)r f{.lf ...a.9i.:1.(,?.:1,,.. powiezchnia: ............,............... m,

(adres' tytur prawny: w{asnorrr!, wspohrrtasnogd, inny tytul - podac jaki oraz lnne dane)

li. Zasoby pienigzne:

- 6rodki pienig2ne zgromadzone w witlucie polskiej: .....:t.!:. ?o 1'tt Z+

- Srodki pienigzne zgromadzone vv werrucie obcej: ..."1t.1.(......9..a.r..:1...(.2..:l

- papiery wartosciowe: .. ll.t,L:,...., P. 9.i..:t. t .1..:l

......... na kwotq:

tl

l'labylem(am) (nabyl m6j mat2orrek) mienie od Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby
Drawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub zwiqzku metropolitalnego, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu:

nie*
f)odad rodzaj mienia, datE nabycia, od kogo

ill
'', a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6lki prawa

handlowego, czlonkiem zarzqdu fundacji prowadzqcej dzialalno66 gospodarczq.

b*

(wymlenic pelnlone funkcJe I stanowiska vwaz z nazwaml sp6lek i tundacli)

il tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
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il. a' Nie jestem zatrudniony(a), nie \ rykonuje innych zajec w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
mogtyby wywola6 podejrzenie o moia stronniczosd lub interesownos6.

2l tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w rokrr ubiegtym doch6d w wysokosci:
ii. a* Nie jestem czlonkiem zazqdu, r'ady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6ldzielni.l)

(podaC petnione funkcje, naaile I adres sp6{dzielni)

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

.+. W nastepujqcych sp6lkach prawa handlowego posiadam ni2ej podane udzialy lub akcje:

' .. "' '.M .t.-f^-.,......9,..g 1- 7...L,,.

(nazwa sp6ll(i - adresy, vvlelko66 udzial6w, iloS6 akcji)

il tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko$ci:

F l6wnoczeSnie o6wiadczam, 2e w sp6 lce

,u o".lr,",r"i rou;;".; o;;" ;".,,";";" ;r;.1":" ,o11"? ::: inT::LTff j 1T"
t.apitalu.

IV

1. Nie prowadzq dzialalnoSci gospodirrczej na wfasny rachunek lub wsp6lnie z innymi osobami,
nie zazqdzam takq dziatalnoSciil, nie jestem pzedstawicielem czy pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzialalnoSci 2)

jI--E+ewarl-e*w wy+ci nkre6lony spgg6h d-iaraInos6 Eotegaj1nq na;
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iI tego tytutu osiqgnElem(?lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V
{ikladniki mienia ruchomego o warto*ci powyzej 10 000 zrotych

t:::::"::::::::::T:*.0V"*ui]::"il:Tqi:!:llt
(w pzypadku pojazd6w

VI
ilobowiqzania pienig2ne o wartosci povvyzej 1o 0oo zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i polyczki
trraz warunki' na jakich zostaly udzieklne (wobec kogo, w zwiqzkuz jakim zdazeniem, w jakiej
rvysokoSci):

........f R..8 .?..:!...7.. ......t'!..t..8 €.?...f ..1'.M. t.y....y,.:(. .9 F.:i .\ ( . ..&A..H.(:..: ...Sf f :r.1. )*

vtl

iI tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
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l)owy2sze oswiadczenie skladanr Swiadomy(a),2e na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy zdnia2l
t;ierpnia 1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniqce
l'unkcje publiczne (Dz. U, z2006 r, poz. 1sg4, z p6zn, zm.) za podanie nieprawdy grozi kara
pozbawienia wolnoSci.

N.t.*.1.?.. *.y 1 ...,...2..9.,,.. . 9.. ?... 
..2 o / Q

(miejscowoSd, data)
....,.....Kl,** e.vN.........

(podpis)

" Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowycn.

') Nie dotyczy dziatalnosci wytnrdrczej w rolnictvie w zakrosie produkcjl roslinnel izwiezgcej, w formie izakresie gospodarstwa
rodzinnego, a tak2e pelnienia funkcji cztonka zazqdu na podslawie umowy o Awiadczenie uslug zazqdzania, o kt6rej mowa
w art' 5 ust' 1 pkt 1 ustawy z dnia g czerwca 2016 r' o zasadach ksztaftowanla wynagrodzeri os6b klerujqcych niekt6rymi sp6lkami
(Dz. U, poz. 1202,2p62n.2m.\.


