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WlOR
ZFlqcrnik nr 3

Ja, ni2ej

zarrudni'ny(a)* fr,l lvlfrl"EK p-h-Rp/vY Nff,iKa P u-l e-1
(rniejsce zrtrudnieiria, elanoWiako lub funkcla)

za mleszkaly(a ) w,.,

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia l99T f. o ograniczenru pfowadzenra dzialalnosc clos
podarczej przez osoby pelniqce funkcie publiczne {Dz, U, z 2006 r Nr 216, poz, 1584, z p6:n zm.) zgodfic
z art 10 tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mali€nskiej wspolnoscr LrstawoweJ l!b stano
wiqce moj maJqtek odrqbnyl

1. Dom o powi€rzchni ,, ,,,,, 
=. ' '. m2 polo2ony,,,, .. ..' ,.

2, lvlieszKario (w'asn osc ioweLgglllglgrylglgDigJgq lub r ne):
I f(

adres; \ " powieTzchn a calkowlta: . J,-Q m2

ryrul prawny rwlasnosc, wspo'wlasnosc. w;el(o$c udzjarJJ: . lrJ 'LA t ^ 
0- g I 7P {V l(

3, G ospodarslvvo rolne:

rodzal gospodarstwu, .,..,,,,,, ,,,,,,,,,1- ,,, , . .," , powierzchn ai. .. . m2

r^.lr. i 7oh' 'r'l^\^^/' vv.el .qvsveYr r'

tytui prawny(wlasno$C,wsp6lwlasno$i,u2ytkoweniewieczyste,dzieriawa,innytytul,podacjeki):,..... ,,,

Z teso tytulu oslqgnqlem(elam)*,o0, t'ln,lT wychod I dochod w wysoko$c]: 

^ 
.lW ! -4, lnne nioruchomoSci (place, dzlalki): ,.,,,,P,4,1.*k.W 1J,,,,.,,,, ,,,.',,,,, powierzchnia: ,, ,,, .'{.,..i.'Y.i. ne'

a9Y, P,.KEr1Ylfr,rrY " l? *?

5, Zasoby pieniqZner

- $rodki pieniqino zgromedzone w walucie polsklej

- srodki pieniqine zgromedzono w walucle "arri . , A..,6,,K ,6r,t,,,/1,,k 9.1 D
f 7V 58 Ev*

- pepiery warlo$ciowe: ,..,Qp..t".,t,.* h ..,:,,?,,Q,,".1..F,2.,:lT .,, ) t( E -
+o,}lA r 9?kl lff f , p frf ,5--2 { na kwolQ

\\(E ttu. 608,59 rn

truNDU?1.Y \r1 ?xo sn 2u\'261 z\'

4/ " 2ng Lr
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Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek) mienie od
samorzqdu terytorialnego, ich zwiEzk6w lub od
przetargu:

nte

Podai rodzaj mienia, datq nabycia, od kogo

l

1. a* Nie jestem czlonkiem zarzqdu ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, anl tei
czlonkiem zarzqdu fundacji prowadzacej dzialalnoS6 gospodarczq,

b'Jestem czlonkiem , czlonkiem

(v!rymieniC pelnione tunkcjo i stanowiska wraz 2 nazwami sp6lek i fundocJl)

z rego tlrutu osiEsnqtem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokos"r, ..M.!.9. ..9-.1 LA. QN:WE)1
2, a* Nie jestem zatrudniony(a) ani tez nie wykonujg innych zajqc w sp6lkach prawa handlowego, kt6re mogty-

by wywolad podejrzenie o mojq stronniczo66 lub interesownosc.
hlfA/ cp6rkaeir-prawa hendlcwege \ .t,k^h, rji nirej-ny'nieni^he'?jQeiai

Ztegotytulu osiqgnqlem(qlam) wroku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .....,...'..... .

3. a- Nie jestem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni'1)
b:J€sten-€ubnfd€fi-rarzqdu,-rad@

tl

Skarbu Pahstwa, innej pafrstwowej osoby prawnej, jednostek
komunalnej osoby prawnej, kt6re podlegato zbyciu w drodze

i;;;;; ;;i;i;;; i;;i"ie,'"";; i "ii;" .pora.i"r"ir

Z tego t\^ulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....... .. ... ... "
4, W nastQpujEcych sp6lkach prawa handlowego posiadam ni2ej podane udzialy lub akcje: ... ,..'.,..."'... ....." .,

a ^ _ f.\ ^ , r-- v\n t r,.+-1 t r A ' , tl tt-'\./r I l,'\ ,t1
..............:1a,!.:.....?....,.--.-.si,,....,..V-4.i..e..9.:*.1..-L---\.{.y-. ...Y-9..-L-.-t- Y:..}it......

rt

lo o(" uqi ii:zJ,l UA.aiot,[ ll,qteii i
{nazwa spolki - adresy, wielkos6 udzia'ow.:lo5i akcji)
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z teso tyturu osiqsnqlem(etam) w roku ubiestym doch6d w wysokos"t ...ly.le- ...9 I | fr.GN $*ff4
B6wnocze6nie o6wiadczam, 2e w spolce

;;;";;;;;;;; ;;;" ;;;;.;;,;.. ;;;.;;#;, :;:::::ffiT,:;:*',"',n
IV

1. Nie prowadzg dziaialnoSci gospodarczej na wtasny rachunek ani wsp6lnie z innyrni osobami, nie zatzEdzam
rdwniei takq dzialalno6ciq ani nie jeslem przedstawicjelem czy te2 pelnornocnikiem w prowadzeniu takiej
dzialalnoSci.2)

'" Pr€vr€d?q"v wy:ej ekr€iilony spos6b duialaln066 polegajqeq na;

Z tego tytulu osiqgnqlem (qla m) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

V

Skladniki mienia ruchomego o warlosci powy2ej 10 000 zlotych {w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
poda6 markq, model i rok produkcji): r

Snne
VoEV9r'1ft n E\, Ig-(-N gfisekT . 14Q? cr,

VI

Zobowiqzania pleniQine o wartosci powyioj 10 000 zlotych, w tym zaciEgniete kredyty i poiyczki, oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):
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vtl

lnne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

Z tego lytulu osiqgnElem(elo m) w roku ubieglym doch6d w wysokoscii

Pov!'yZsze oiwiadczenie skladam 6wiadomy(a),2e na podstawie art, 14 ust, 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r,
o ograniczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r,
Nr 216, poz. 1584, z p6in. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienla wolno6ci,

1) Nie dotyczy rad dzorczych spdidzielni mj€szkaniowych,
zr Ni€ dotyczy dzia no6ci wytwdrczej w rolnictwi€.

" NiewlaSciwe skro6lii i uzupelni4, wpisujQc w poszczeg6lnych punktach odpowiednle dane.


