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za m ieszka ly(a) w.

Zrlacznlk nr 3

WZOB

OSWIADCZENIE
o stanlo majetkowym

Ja,'1iiej podpisenytl't. M...A.G, tV t-? .. . K, A..il:,,1,,Ai.,.5...ttI...,..,...,..
(jmLona i nEzwisko, w przvpadku obiet podad nazwisko pan eirskie)

" ' e 1 n q' 
^2,65,,,,,, w .,5,p-c{i{,A,9,?,.F.y,,,\.EUf00Z0nV{al ,,i,..,1.,,,..4,,1,,'..,.,1,1'. I.,Y 't ". W ".1"V"'\n'i r"fi

zatrudniony(a) *,,,/l4,,.1,1/-,,\.1lii R .. g?*,e y,.E* ,,s,k^?':!,.,,,,,(,,1,(.,1 I I nii,Y
{nislsce zatrudnienl6, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 21 si6fpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gos'
podarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz, U z 2006 r, Nr 21e, poz' 1584, z p6ln zm,), zgodnie
z art, 10 tej ustawy odwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad mal2ehskiej wsp6lno6ci ustawowoj lub stano"
wiqc6 m6j m ajqtek odrebnyi

I

^, ,,- $^ 'in | , \..1
1. Dom o powie'zchni: ,..,,,,...,,,,,.,,,,.,,.,,, m2 poto2ony,,..,....!.v-,,r,1r,,,,.,,..,1/,y,..:',,{,,.:',,3.. 1.

2. i\llieszkanie {wlasno$ciowe, spoldzlelcze wlasno6ciowe lub inne):

?qad'es: powle/zchnla Car(OWrtSl ,,,,L..:.,... t].'
A / Ai.- /.

tvtul prawnV (wlasnoriiC, wsp6lwlasno6d, wielkoSi udzialu)l ,,',,"'s/,'R ".4..2'./U ? >"1

3. Gospodarstwo rolne: 
^lt,n 

(),).1 4f j..r'
lv I t! v\r \ l- " /

,^.{-^i ^^.^^.t.r.+,i,., 
t ^^,^,i^..^h-i6 , ,,,.,,,,, m2roozal gospoqarslwa: ,.,, ' i Puvvrerzurrrrro ii i

tytul prawny(wlasnoSC,wspolwlasno6c,u2ytkowaniewleczyste,dzieriawa,innytytul,podaijaki)i ," "',.,'

Z lego tytulu osiqgnqlsm(elam)w roku ubioglym przych6d I doch6d w wysokoSci:

4, lnne nieruchomosci (plac6, ozialki): , rV,l,€, ., P...o-'T..7.'( ? Y powlerzchniar " ,, m2

(adres, t!4ul prawny: wlasno6C, wspdlwlasnoAc, rnnv t)'lul - podac jaki oraz inne dEne)

5, Zaso by p ie n iginer

- srodki pioniq2re zgromaozone w walrc'e porskiei: .,,,,p K ' 
I ..1 i1 .5 "pt N

* 6rodkl pienie2ne zgromadzone w walucie obcejl ',,', .ll I g. . Q.0, TX"'C"Z'i

- papiery warto6ciowe: .. . N. | €. d .A1.:1...(.,?..,7
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Nabylem(am) {nabyl m6j malionek) mienie od
samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
przetargu I

nte

Poda6 rodzaj mienia, datq nabycia, od kogo

l

'1. a- Nie jeslem czlonkiem zarzqdu oni rady nadzorczej, komisji rewizyjnej spolki prawa handlowego, anr tez
i6 gospodarczq,

U KleM
.

(wymiehi6 pelnione funkcje i stanowlska wraz z nazwami sp6lek ifundacji)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: .,..,.,..........,......, .... ..,. . . .......... ..

2. a" Nie jestem zatrudniony{a) ani tei nie wykonujg innych zajqc w,sp6lkach prawa handlowego, kt6re mogly-
nloresownosc.

b-

Z tego tytulu osiqgnqlem(9tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

tl

Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek
komunalnoj osoby prawnej, kt6re podlegalo zbyciu w drodze

3. a-. Nie jestem czlonkiom zarz4du, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni,l)
b-

lpoda6 polnionA f!nkcjg, nazwg iadres sp6ldzieln )

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

4. W nastgpujqcych sp6lkach prawa handlowego posiad6m ni2ej podane udzialy lub akcje; .,,.,..,..,,,,..,,...........,.,,

(n6zwa sp6lki - adrosy, wielko6c udzisl6w, ilo6C okcli)



Dziennik Ustaw Nr 150 * 8987 - Poz,890

Ztego tytulu osiqg nqlem(qla m) w roku ubieglym doch6d wwysokosct:

R6wnocze6nie oSwiadczam, 2e w sp6lce

; ;;";;"; ;,;;;;,;;; ;.;,:;";. ;;;;,;;,.;;;ff. :.:::":ffiT,:1:"'.'',*

IV

'1, Nie prowadzg dzialalno6ci gospodarczej na wlasny rachunek ani wsp6lnie z innyrni osobami, nie zarzadzam
rdwniez taka dzialalno6ciq ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej
dzia lalnodci.2)

2, a:

Z togo tytulu osiEg nalem(ela m ) w roku ubieglym dochod w wysokoscl:

V

Skladniki mienia ruchomogo o warto6ci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
podad markg, model i rok produkcji):

Mttr ocrY(7a

VI

Zobowiqzania pieniQ2ne o warto6ci powyiej 10 O0O ziotych, w tym zacjqgniQte kredyty i po2yczki, oraz warunkr,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):

eR€.Dyl. ,44.t,€5..tW a. N...t..Qp.:1 : 85..,!1.5..,,(( //
\^..... ..1. n..(..t. A,.G M t f .f.L..............I/............e...F'.7..1 N...8..htu-../:........,'..'.. .
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Q...1...€,.T-A...........?..9.5.E t.*..W.A..,.,,':.....?,1-....,}.o;.Q,'+T'.,,.? .8,..a^2..,..6^-* **',

Z tego tytulu osiagnalem (Qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci: ,..,,...,.........,,,,,.

Powyisze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), ie na podstawi6 art, 14 ust. 'l uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej przez osoby petniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 216, poz. 1584, z p6in. zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Wtuv. izo,u.o, *.1. 6*,,4.4...,? o t' t. (mieiscowodd, data)

1) Nie dotyczy fad nadzorczych sp6ldzielni mieszkan owych,
2) Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie.

. Niewlaiclwe skre6liC i uzupelni6, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dan6.

.... il...I/rJ'ta'i r:t.hrk;.
(po d pis)


