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Zalqcznik nr 3

WZOB

OSWIADczENIE

E

(miejsce zatrudn enia, stanowisko ub funkcja)

zamieszkaly{a) w .,,

po zapoznanlu sl9 z przepisami ustawy z dnia 21 slerpnla 1997 r. o ogranlczeniu prowadzenia dzialalnoscr gos
podarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne lDz, U, z 2006 r. Nr 216, poz, 1584, z poin. zm.), zgodnie
z art, 10 tej ustawy o6wiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad mal2eiskiej wsp6lno6ci ustawowej lu b-s+e+c-'
\Ar+€Fen4-#€iq{€*-€'d{9b'?+l

I

zarr,d-iorvia)w,,, .. ,, . ..?-.p*{....(t..: lt,li-s-+*r flpPI fs

rodTni oosno.rArsrw", ....lil.g-.'..,g1gfu,p.,2t. ,,.,.., powierzchniai''''' '' T t'
a.rracl

m2

- $rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie potsklej: ,,,,,,,,,.,,,., 4O f,149 lT

tytul prawny{wlasnoSi,wsp6lwlasno6i,u2ytkowaniewieczyste,dzior2awa,innyrytul,podacjaki): ..,,,,,,,,,,,,,,

5, Zasoby pieni92ne:

- srodki pieniQ2ne zsromadzone w walucie obcej: ,.,,,,,,, ,, '!,,F&Zt5A- qF.E



- 8986 - Poz,890
Dzlen nik Ustaw Nr 150

Nabvlem{sm) (nabyl moj malzonek) mienie od

samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
przetargui

tl

Skarbu Pahstwa, innej pafrstwowej soby prawnej, jednostek

komunalnej osoby prawnej, kt6re p dlega{o zbyciu w drodze

ai*tak-

Poda6 rodzaj mienia, date nabycla, od kogo

...'Q,t.P.P^b-1. h.w. fw4

13y*.v;1:r

1. a" Nie jestem czlonkiem zarzadu ani rady
czlonkiem zarzadu fundacji prowadzEcej

tr**!
44t.,......4p..

nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, ani tez

em
dziaia Ino66 gospoda rczQ.

D

z, a

.w:i?, oloi-tczq''"""1

(wymien16 pe{nione funkcje i stanowiska wfaz z nazwami sp6lek i fundacji)

Z rego tytulu osiqg n4lem (elam) w roku ubiegly'n dochod w wysokosci: " " "

Nie jestem zatrudnionyia) anitei nie wykonuje innych zajqc w.spolkach prawa handlowego, kt6re mogly-

ov ti,v*orue podejrzenie,o mojE stronniczo66 l-lb 
i."f 

i^"^.3^Y: "-"^?: ^,.

vlr:n e{o.*ry1

Z tego tytulu osiqgnElem(ela m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: " " " "'

'''" i;;;;; ;;i;;;;; i;;k;l;; ;;;'i;;;;; ;;;i;;l;i;,j

Z teqo tytulu osiqgnqlem{9la m) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: " " "" '

4.Wnastqpujqcychsp6|kachprawahandlowegoposiadamnizejpodaneudzlalylubakcje|''',..'..''''....'..'.....'..'..,

ni.e o{r+to*{

(nazwa sp6lki - adrosy, wiolko56 udzial6w, ilo56 akoji)

Nie jestem cztonkiem du, rady nadzorczoj ani komisji rewizyjnej sp6Jdzielni,t)
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,Atolgor,tf-,ttrrls 'osl'q,g nrsle rn ('ola m ) w roku ubieglym doch 6d w wysokoscir

il;; ;:; ;; ;,.-;,:-";" ;;;. ;;,;;;,;ff" :"il":1il;;:;::''"'.
IV

1, Nle prowadzq dzialalno6ci gospodarczej na wlasny rachunek ani wspolnie z innymi osobami, nie zarzqdzam
rownie2 takq dzialalno6ciq ani nie jestem przedstawicielem czy te2 pelnomocn kiBm w prowadzeniu takiej
dzialalnoSci,2)

2. ProwadzQ w wy2ej okre$lony spos6b dzialelnoi;6 polegajqcq nar

B6wnoozeSnie o6wiedczam, 2e w sp6lce

Z tego tytulu oslqgnqlem(qle m ) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

v

Sklednikl mionia ruchomego o wertosci powyiej 10 000 ziotych {w przypadku pojazddw mechanicznych nalezy
podaC markq, modol irok produ.kcji)

VI

ZobowiqzaniE pieniQZne o wsrtoSc powy2ej 10 000 zlotych, w tym zeclqgniqte kredyty i po2yczkl, oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):



DzienniI Ustaw Nr 150 Poz,890

Z tego lytulu osiEgnqlem{Qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..,,,....,,,..,.,.,.....

Powy2sze o6wiadczenie skladam Swiadomy{a), ie na podstawie ert. 14 ust, 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r,
Nr 216, poz, 1584, z p62n. zm.) za podanie n ieprawdy grozi kara pozbawien ia wolno6ci,
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ilat tz,&t^sq- 46 .,t (. ena s
(miojscowoSC, data)

r) Ni€ dotyczy rad nadzorczych spdldzielni eszk€niowych,
2) Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w r ictwie,

' Niewla6ciwo skrESliC i uzupelni6, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane.


