
Dziennik Ustaw Nr 1S0 - 8985 - Poz.890

Zalqcznik nr 3

oSWADczENIE
o stanie maiqtkowym

Ja, niiej podpisany(a), ..,......."+.Ltl:C.N.t...........l.4*.9{.F..P#. I/.\.(?*.
(imiona i nazwisko, w pzypadku kobiet poda6 nazwisko panieriskiel

urodzony(a) ...........C3.. ,.O.5.',.Afl..1{.9...." * .....tzrr.A.R .-:z..A.ht.;H...........,...

po zapoznaniu sig z przepisa-mi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o og-ranic'eniu prowadzenia dzialalno6ci gos-
ood.argrzel.przez osoby.pefniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 20o6 r 

-Nr i16, poL tsaa,-i potn. ,i,.)i,,g"t"L
z an. 10 tgj ust-awY o6wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w skfad mafieiskiej *"p ilnos"i ,itawowej iuu-"t"no-wiqce m6j majqtek odrgbny:

zatrudniony tat yt......Vl.t..N.l..E.LER....,aB.R O..Aly....M.zt.RO-D..c.hl .8.k.......
(miejsce zatrudnienia, st{ nowisko lub fu nkcja )

zamieszkafy(a) w.-1
I

1. Donn o powierzchni:....ffi.,...,. m2 polo2ony

adres:

tytuf prawny:

2. Mieszkanie (wlasno6ciowe, sp6ldzielcze wlasno6ciowe lub inne):

adres:/ ;owierzchnia catkowita:....5fl-..... -,
Mul prawny (wlasno56, wsp6lwlasno56, wierko66 udzialu): ..I,|f}4..flN.g.d.gl.,......2p./-\l'.y...,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: .....,,.,,.......... m2

tytuf prawny (wfasno66, wsp6lwlasnoSC, u2ytkowanie wieczyste, dzierhawa,inny tytul, poda6iaki);

z lego qltulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko6ci: .........-.....,..

4.Inne nieruchomo6ci (ptace, dziafki): powiezchni",...3..' .Ry-.....,... m2

..)-s.yt......D..g=F-M/N..r;ffi ....hp-...nL
(gdres, tytut prawriy: wtasno66, wsp6lwtasno6c. innv tvtri---;;E; j;"k'i;;;;inn" a"n"l

..w*,*....9..v.a $. c.1..... ep. N.v.

S,Zasoby pienig2ne:

- 6rodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: 216- Ev[4

- papiery wartosciowe, .....E"-.N..D.-.1-.,S2,F.... ..Lfr.J...:...?5.;.../2.f-.,.9.6...:ra,,...
,...,P.o.1i.9*'--...?2..'9?2.*hfrs.,,,.i,.1.*E:,4.3..,?8i.ns[^k{o,u

zoNA: poti 9* -,,to. loq tf1+r .t lv| _ )7 .rdlq, 5j f
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1. a* 
ndlowego, ani tei

b*
A* Oy 

nt'ag^' czfonkiem

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek) mienie od.skarbu Pahstwa, innej paristwo_wej osoby prawnej, jednosteksamorzqdu tervtorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalili;;;'b; prawnej, h6r r podlegalo zbyciu w drodzeprzeta rgu:

"f 
2 nie*

Poda6 rodzaj mienia, datq nabycia, od kogo

.......rs4,N.A.*..9.p.,11.,....G.r.CI,s..........

"' i*fi;;;;';;fi ;;;';;;[:j" ;';i; ;;;i; ;;;;; ;;;;;;i;ili;;;;;j;i'..
zteso tytulu osiqgnqlem(efam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ..N!.R,,9,$.1,4.G.x*n1#fl.,.

2' a* ch zajei w-sp6lkach prawa handlowego, kt6re mogly-
b. eresownoSd.

ZtegoMuluosiqgnqlem(etam)wrokuubiegiymdochZh-wysoko6ci:

3. a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.t)

(podai pelnionq fun

Ttego tytufu osiqgnqfem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci; ...,.,.......,....

4. W nastqpujqcych sp6lkach prawa handlowego posiadam niZej podane udzialy lub akcje;

.,,.s-r.a*,.r*k........2..a.,.,o.,,,...,-D,,.Z- !..+..p..?.l,.g.T.we-.....pc..f..s 11m.....-.Ae32...,*t.t*.rfttAt^)

.... I^rri. r3:r .e,{.C..... %a.,.pep'.{.

(nazwa sp6lki - adresy, wielko6d udzial64 ilo66 akcji)
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ztego Mulu osi49nqlem(efam)w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: ...Nr.F;.....p. .s.l 4,..€..N.A,..e_€*.m..
R6wnocze6nie o6wiadczam, 2e w sp6fce

""'.;.'....."......'." moje udzialy (lub akcje) przekraczaiq 10yo.

w pozostalych sp6lkach prawa handlowego posiadane udziafy lub akcje nie stanowiq 10% kapitalu.

IV

1' Nie prowadze dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek ani wsp6lnie z innymi osobarni, nie zarzqdzam

::Hili"*"Ji,dziafalnosciq 
ani nie jestem przedstawicielem czy tei petnomo"niliurn-* urowadzeniu takiej

z' isgfn'fi

ztego tytulu osiqgnqrem(eram) w roku ubiegrym doch6d w wysokosci:

V

skfadniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 'lo 0oo zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2ypoda6 markq, model i rok produkcji):

....1*M..e.a+.,h-p-....,os o..B.a..hly........,u_9kt*S..},y./j.g.Elt .P.,+..s.q*r - .. r... Zee&., p'e t*

VI

Zobowiqzania pieniq2ne o warto6ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i poiyczki,oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z lakim zdarzeniem,-w jakiej wysoko6ci):
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Inne dodatkowT dane o stanie majqtkowym: .......,.............,.,

...n.tnn/-}n?.M......;...21.,..3.a.5..,+.6....tr_..

..v..$,a.w.V......a....p.h.E..kp-.....,:... .A.,..3.8L..,..3..2...x..

..P g*. b/A. ... I. s).T. p,p.,r.K. {..H.. - . E,..iS a..', 5.o fr
Z tego tytulu osiqgnqlem(qraml w roku ubiegrym doch6d w wysokoSci:

PouyV? 
.Swiadomy(a), 2e na p ustawy z dnia 21 sierpnia 1g97 r.o ogra lalno6ci gospodarczej funkcje-publiczne (Dz..U, 22006 r.Nr 216 podaniJnieprawdy 6 *otno6ci.

.W.A.e -s. k#,vt .*...,...?1.'.% . bt T
(miejscowo56, data)

1) Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych,
z, Nie dotyczy dzialalno5ci wytw6rczej w rolnictwie,

* Niewla6ciwe skreSli6 i uzupelni6, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane,


