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Zalqcznik nr 3

awyz dnia 21 siercnia,1997r, o ograniczenju prowadzenia dzialalnoscr gos_
nkcle publiczne (Dz, U, z 2006 r. Nr 216, poz, 1884, z p6zn, zm.), zgolnie
posiadam wchodzqce w sklad malie6skiej wspolno6ci ustawowei iubitano_

I

1,

Inne):

powierzch n ia calkowita: ,,,,..f.3....,. ^,
tytul prawny (rvlasnosd, wsp6lwlasno6i, wirHtofctrdzia lu ): ,...,,.hf,m?",,.,,?,,..R*lq,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzej zabudowyl

tytu I prawny {wlasnosi, wsp6lwlasnosc, uiytkowa n io wieczyste, dzie12awa, in ny ty.tul, podai jaki)l

Z tego lytulu osiqgnqlem(elam)w roku ubieglym przych6d i dochdd w wysoko$cir ,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,

4, lnne nieruchomo$ci (ptace, azlatki): ,.i/ift/!.*,,,n.1*.,,.,,,,,..,..,.,....,,,,,.,, powierzchn tu, ,.. .,rt.,?,*.,k. 
^,| ,,/,,....n.h,,,&.,....'. ...,.t...d.tfu,,.r":|i", .., l€dr6s, tytJt oraw.Vt w'asrdsi, wspolwrosnodc. lrrv tvtLt : Dodai_la( orEl nne dsn€)

5, Zasoby pienieinet

- $rodki pieniezne zgromadzone w watucie polsl<ie)', ,....,,,,,,/-2.O*, ,,/:1."t ,. .fut.rf,

- Srodki plenlq2n€ zgromadzone w walucie obcejt . ,. *,rP .ff+,*-
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Nabylem(am) (nabyl moj mal2onek) mienie od
samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od
przetargul

ll

Sksrbu Paflstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek
komunalnoj osoby prawnej, kt6re podlegaio zbyciu'w drodze

+"t'
Podad rodzaj mienia, datQ nabycia, od kogo

nte

1. a' Nio jestem czlonkiem zarzqdu ani rady .nadzor.czej,lomisji fewizyjnej sp6lki prawa handlowego, ani te2
, *czlonkiem zarzqdu fundacji prowadzacej dzialaln r66 gospodarczq.

{wymienid pelnione funkcje i stanowiska wraz z nazwsmi sp6lek i fundacji)

Z tego tytulu osi4gnqlem(qta m) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2' ch prawa ha ndlowego, kt6re mogly-

Z tego tytulu osiqg n4lem(gla m) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

3 misji rewizyjnej sp6ldzielni.r)

(podad petnlonq funkcjq, nazwe iadres sp6ldzielni)

Z tego tytulu osiqgnqlem(9lam)w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

4. W nastQpujEcych sp6lkach prawa handlowego posiadam ni2ej podane udzialy lub akcje: .,.,..,,..,,,,...,........,,,,,.

{nazwE sp6lki - adrosy, wielkoal6 udzisldw, Io6c skcji)
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Z tego lytulu osiqg n alem(ela m) w roku ubieglym dbchdd w wysokoscit ,,...,...,,,,,...,*.\-+*khS"
/R6wnocze6nie o6wiadczam, 2e w spolce

; ;;,;",;;; ;;;, ;;; ;;";";" ;";;;;. ;;;;,#" :::::::ffiT:::;:"'' ".

IV

1. Nie prowadzq dzialalnoSci gospodarczej na wlasnV rachunek ani
rdwnie2 taka.dzialalno$ciE ani nie jestem przedstawicielom czy
dziala ln o6ci.2)

t, Prc\,,dze r^, \ iy:ej ^Lranlony sn^e^h .l?i.laln^5^ pelega+acA na:.

wspolnie z innymi osobami, nie zarzqdzam
te2 pelnomocnikiem w prowadzeniu takjel

Z tego tytulu osiqgnqlem (qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:

V

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 1O 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalo2y
poda6 markQ, model i rok produkcji)r

-''fu.n2'.fu.trada^ Q..*to*.,I*,.,.6,t.,r.h.*e.tfi*/t.'..f-^";1..'!'*...y'..X.1/.4.....o...mt| al ?obr,

-,....htt*2,&*./....,,...7iye.fi'...,tr-thatl.r...^.u..2@-{n...,h..rrdrfu.{h^* ^h- ..?e.'fi1...d....''..

- .,...r,ay.**eld)y'. T"y,eh ...V.an)t,.....>-....k?./.h...,.2.,.+*,&il.,...a.1."..lf.rt....zl. ... ...

Zobowiqzania pienie2ne o wsrtosci powy2ej 10 000
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku

VI

zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki, oraz warunki,
z ja kim zdarzeniem, w jakiej wysoko6ci):
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vtl

Inne dodatkowB dEne o stanie majEtkowym; fu -4.;/",,,,,., o-,.,,, a1 L*+a,,, ;...,,#, {P. *f.....*.ro',e"".Li
"I

'wt'tt il.ce- ., .hAlm.+t.L....1
tll

Z tego tytutu osiqgnqlem(ela m) w roku ubieglym doch6d w wysokoscii ,,,.,,.,.,.,,,,.,.,.....

Powy2sze oswiadczenie skladam 6wiadomy(a), ie na podstawie art, 14 usl, 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ogranlczeniu prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U z 2006 r,

Nr 216, poz, 1684, z p62n, zm.) za podanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolnodci,

1) Nie dotyczy rad nadzorczych 6pdldzielnl mieszkaniowych,
2) Nl€ dotyczy dzlalelno{ci wytw6rczei w folnictwie,

' Nlewla6ciw€ skro6l16 i !zupelnid, wplsulqc w poszczog6lnych punktach odpowiednio dano


