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Zalacznik nr 3

wzdn
o6WIADczENIE

o stanie m6iqtkowym
^t

Ja.r'ze podprsanvrut. .. hJl?i2 JtKy ...v P,v..,. ,

(lr.ion6 inszwisko, w pfzvpEdk! kobi6t podai nazwisko p6niohski€)
4 

^^ 
nhat

urodzory(e) .. ..54.p,,{tr}i. * .... . f.lth4!: . . .

zarrrdn oryla) w.,,,,..,.,,, ,, MtN'llt,it #,fS?lv i Tv{it*r4r,.
(mielsce zatrudn enia, stanow sko lub tunkcja)

zan.esz<aly(a) w,,,,,,.,.

po zapoznan u sig z przepisaml ustawV z dnia 21 sierpnie 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dz alalnoici gos-
podarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz, t-1, z 2006 r, Nr 216, poz, 1584, z poln, zm,), zgodnie
z srt, 10 tej ustawy odwladczam, 2e po6iadam wchodzqce w skled ma12enskiej wspolno6ci ustawowej lub stano-
wlqce moj m ajqtek odrqbny:

1 Dom o powierzch.i 4$o ,,, m2 polo,ony . lYft .PIlnfl.F,. P .tgHl(E*H,Hl hghg n

2 Mieszkanie (wlasnosciowe, sp6ldzlelcze wlasnodciowe lub jnne)r ,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,h;

adresi ,.,,,

tVtt]|praWny(wlasno6i,wspolwlasno6c,wietko6cudzia|u)l.>,

3, Gospodarstwo rolnel

fodzaj gospodarstwa: ,,.,...,., l) , powierzchnie: li m2

/^.lr r' ,a^,,.1^,^^,

ty,tulprawny(wlasno66,wsp6lwlasno6i,u2ytkowaniewieczyste,dzieriawa,innytytul,podacjaki)r,,,,,,,11,,.,.,,

,httF..'h$I4'mh$qltp'lv".'tll
Z tego tytulu osi4gnqlem(qlam)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wrysoko6cjr ,,,,,.,,.,,,..,,,]],

4lnn6nieruchomo6ci (ptac6,dziatki): ,,,.,,0a14,!'lft,,.l!fi'.,4,, ,,,,,.......,powier2chn," fit2ql .,,,,, m2

WlNP.tlsL
(adr€s,tyt!l pfawny: wlEsnoAc, wbfolwls6no6c, nny t!,tul - podaC laki oraz lnfe d€fe)

5, Zasoby pieni92ne:

- sroor' p er qi-e zg'omadzoFe w walJc'e polsk.e;: ,.,,,,,,,,.,,,,hb- . C.0g

- 6rodkr pieniezne zgfomadzone w walucje obcel: .,,,,,,.,,,.N!.i. t9lVlnn. ifnCpr+lV.... k .kd,,r!Ys OJX i \

- papiefvwarto6ciower NW . b,tvf,||}n , ?ARlffi,M...kflnq#qhlq+
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tl

Nabylem(am) (nabyl moj mal2onek) mienie od Skarbu Pafistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jedno6tek
samorzQdu ter}/torialnego, ich zwiqzkdw Iub od komunalnej osoby prawnej, k6re podlegalo zbvciu w orooze
przeta rgu:

-ttiC

Podad rodzaj mienia, date nabycia, od kogo

nte

!,\€ .. .uAw*Rh . ..nlqvr4

l

'1, a* Nie jQstem czlonkiem zarz4du ani rady nadzorczej, komisji rewizyjnej sp6lki prawa handlowego, anr tez

b-

[vtL .JE,!lhn

{wymienii p€lnione funkcje lstanowiska wraz z na?wamj sp6l€k i fLrndacji)

z tego tyrulu osiqg nqlem (qlam ) w roku ubieglym dochod w wysoko6cir . lLR... Ql\Q.qHffilt.... hJ,f,gfl.:,.

2, a" Nie jestem zatrudniony(a) anite2 nie wykonujg innych zajgi w sp6lkach prawa handlowego, ktore mogly-
by wywolad podejrzenie o mojA stronniczo66 lub interesowno6i.

b" iFi6:

z tego tytulu osi49 nqlem (qlam ) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6"i: ,.,.1:.1rF.....-OJ$.l.V.llA.n......l).oghfp.l

3, a" Nie jestem czlonkiem zanAdu, rady nadzorczej ani komisji rewizyjnej sp6ldzielni.l)
b- Je€+€{fl-czlnn kie'r za-zq€lu, rsdy nadeererei lub r(srrisii rewiEy n sB'ld2elr"

Z teso tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doclr6d w wysoko6"i, ..,..$1.1Ft.....8.J.!$.9t\,SJ.i.n .. .|.)Sg ll'j/)'
4. W nastQpujacych spolkech prawa handlowego posiadam ni2ej podane udzialy lub akcle: ....,......,.,,,,,,..,.,..,.,..,.

A- - --lltt- r[)tlfl[af'\lv yL

(nazwa sp6lki - adfesy, wiolko6c !dzial6w, ilo66 akcii)
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z tego tytuiu osiqg nqlem{Qlam ) w roku ubjBglym doch6d w wysoko6cir .....L\.F-,,,-OJ,4,gt#i-€,D..

Fown ocze5n ie o6wiadczam, 2e w sp6lce

fure DoTr.?/

moje udzialy (lu b akcje) przekraczajq '10%.

W pozostalych sp6lkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq 10% kapitalu.

IV

l Nie prowadzg dzialalno6ci gospodarczej na wlasny rachunek ani wspolnie z innymi osobami, nie zarz4dzam

2,

z tego t4ulu osiqgn qlem(ela m) w roku ubiegtym dochod w wysoko6.i, ..... .2.7 $0$1.fl?

V

Skladniki mienia ruchomego o wafto6ci powy2ej 1O 000 zlotych {w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
poda6 marke, model i tok produkcji):

.l!-ifoi,U.f.e..ii$i . .'El,Jnt.r: ... ru[ Ki.. .OA(, v].....$4{qe.pi9 J--ir.ptr4y-. ..?opg

VI

Zobowiqzania pieniq2ne o wano6ci powyiej 10 000 zlotych, wtym zaciqgniete kredyty i po2yczki, oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci)r

.111....fd,!^. .fi.ofqiekS :l
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vll

inne dodatkowe dane o stanie majqtkowryml
I

.09c1-i-!0. e.fyt,yi.!.. [P^cy. .u... l..15rl r*- hK .p46 ..4J. .F.?r,,]n-{q*ly

.vi.-1,4kY 9 trl

.l],l4t4t,r9il.(,,9,:,.J!3'Wf@t|P:l'n'!'.4'4''''?2'.1L'

Z tego tyrulu osiagnalem(elam)w roku ubiegtym doch6d w wysoko6.' .....h1.3?8., ?-L

Powy2sze o6wiadczenie skladam 6wiadomy(a),2e na podstawie art, 14 ust. 1 ustawv z dnia 21 sierpnia 1997 r,
o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej przez osoby pelniqce lunkcje publiczne (Dz, U, z 2006 f,
N [ 21 6, poz. 1584, z poLn. zm. ) za podanie n ioprawdy g rozi kara pozbawienia wolno6ci.

.!nrt*,v,0. ,?nsirplg
(miejscowoSd, data)

" Niewla6ciwe skre6ljc i uzup€lni6, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowiednie dane,


