
ZALACZNIK Nr 3

OSW|ADEZENIE
o stanie maiqtkowym

iirl-ll'lllilililil lq N re-LlKs $?.) QLV-I
\;;ii;;; i..zwlsko, w przvpadku xoui* poial nazwiit" p"ti"ntriitl

:"1::::::'l:l :ilr,v*rtw l{'ne . 3 r,rcipmSfm, M*er*if,sr liwsLo mtl'.*.
(mieisce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

zamrcszkaly(a) W

z dnia 21 sisfpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzlalalno6ci

keje publiczne (Dz. U. z 2006 r, Nr 216, poz, 1584, z p6fn' zm.)'

zah, ze posiadam wchodzqce w sktad mal2erisklej wsp6lnosci

odrebny:

adl1, Dom o powierzchni; ' l l .. m2 poto2ony

3.

i dooh6d w wysokoScii



(adres, ty4u+ prawnyl wtasnosd, wsp6hdlasno5c, inny tytut - podacjak oraz lnne dane)

na KW0I9:

lt

m6i mauonek) mienis od Skarbu

torytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
Pafrstwa, innei pafistwowej osoby prawneJi

komunalnei oioby prawnei, kt6re podlegatoNab9em(am) (nabyi

Jednostek samorzqdu
zbyciu w drodze

1,

ill

czej, komisii rewizyjnej spdlki prawa handlowego'

o,

' 
i*v*i.niC pehione funkcje i stanowiska wraz z nazwaTni spotek ifundacji)



2. (6)Nie jestem zatrudniony(a) ani te2 nie wykonujq innych zajqd w sp6lkach prawa handlowego, kt6re
ifoglyby wywola6 podejrzenie o moja stronniozosd lub interssown056,
L* W snolkaeh++a*affilowegervykeruj?,ni*ej-wlqnieniene.zei€ei+

Z tego tytulu osiqgnqlem(qfam) w roku ubieglym doch6d
.... . . ... .,. +J/&... -a,A

Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nad zorczel ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.')

(poda6 pe+nionq funkcje, nazwe i adres sp6ldzielni)

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku qbieglynl{och6d w wysokoscii
-.. . : -., : . " ...... : .., :,.....:...., a4t+.:,a; &g W -e14?-

/1 W nastepujqcych sp6lkach prawa handlowogo posiadam ni2ej podano udzia{y lub aKcJel

8- f uh.q|... .- ....v* p i I n:e,... r,.....,t*.ua'...r.".,.. :n.tfiq.

(nazwa sp6lki - adrosy, wielko66 udzial6w, ilo66 akcji)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieg+ym doch6d w. wysokqlci:
.............,.:..14./8,...h(.gf heFgt!.c-.

R6wnoczesnie o6wiadczam, 2e w sp6tce

;.;;,i** *
moje udzialy (lu6 akcje) przekraczajq 1boz".

W pozosta{ych spdlkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq l0% kapitalu.

U",e 'pona.d.a,u4



1

tv

Nie prowadzQ dzia+alnosci gospodarczej na wlasny rachunek ani wspdlnie z innymi osobami, nie
zazqdzam r6wniez takq dzialalnoSciq ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w
prowadzeniu takiej dzia+alnogci.''

W pa"sann4 dilaJc,lnau W7a0'l'o/,rcA4
2, ProwadzQ w wyzej okreslony spos6b dziafalnosc polegajqcq na:

: :::: :I- :::::::::11T1 : ::iidH::gildffl':l#,pfi*::::'
v

Sk+adniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w plzypadku pojazddw mechanlcznych

nalezy podad markQ, model i rok produkcji):

Zobowlqzania pieniezne o wartosci powyzej 10,000 z+otych, w tym zaciqgnigte krodyty i pozyczki' oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

uk.'p o.nndnn .. ap I a\^M u*i....,, a.,. w e,!,1l-4 w p.a^1 41 . / I P tl B *i

la.u-."....,,44t,k*1,9!4*...z,tg.\+s,lwl.fl ee,,.,.
Inne dodatkowo dane o stanie majqtkowym:

t t4yxrui.Qt. .M#,?9) **.u'e..*. .ps,l.uxtuloru.. Mrt*raXrna..iyr*t- 1rh. 
,A& 'n$1.t^n1.elt'h,t:ck,

d.iQ*e* flS. ?90, {! af



,,bt|gdqg..AC Mlvd#1J.',q(annur;. nwlq5t,p" a'oa*T 't fuJlaut(wtrc/*.

Powvzsze oswiadczenio skladam Swiadomy(a), Ze na podstawio art. 14 ust l ustawy z dnia 21 slerpnia

tggT r, o ograniczeniu prowadzenla dzia+alnosci gospodarczej przez osoby potniqce funkcje publiczno

(Dz, U. z 2006 r. Nr 216, poz, 1584, z p62n, zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci

Lhrrr.ar^ro,, t 6, f '\. 20 l!

(mieJscowo56, data)

n Nie dotyczy rad naozorczych spdtdzielni mi€szkaniowych
2) Nie dotyczy dzla+alnosci wytw6rczej w rolnictwie.

* Nievv+asciwo skreslld i uzupetni6, wplsujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiodnie dane


