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Dziennik Ustaw Nr 150

Zolqcznik nr 3

wzOB ul'\lno' ialw'l^it |o'tS
oSwlADczENlE

na
J8. ni2er oodois'nvrrr . .. . [A,t{*.., ,,.,r,.,,.,,..,,,,,,,,,,,,,,,,.,

limiona I l'lazwl6ko, rwiEko panlodskls)

urodzony(a) . .. .. 3';!.. 1irar151\ 't'1.1.. .. * '.."" "'h "l;fl*(:"LJ"b:;''f '

Iti ^,'r'pxr-,. . fr 1;411.il.!',11:1,:t+u ..,'?.i.1.*:.f..9 .. .. . . . . .. . .. .. . .zatrudnlony(alw ''''|' :'''': I" ''r' ' 
{mlojsce zatrudnlenL6, 6tanowl6ko lubfunkcja)

zamieszkaiy(a) w..

po zapozninlu siq z przepisaml ust€wy z dnia 21 slerpnia.1997r, o ogrEnicz_oniu prow-adzenisdzialalno6ci oo

loo.i.iuf orttt oso'ov pelniqce 'unkiJe publiczne (Dz' U z 2006 r' Nr 216, poz 1584' z p62n zn ) z0od1

iin, f O i6ii.trwv o6w,iocza m, ie posiadam wchoozqoe w 6krad mslie6skiel wspolnoscl ustawowe, lu b star 0-

wiace mdl majQtek odrqbnyi

1, Dom o powienchnrr ....{.5, ,',',,,.".'. m2 poloionv ,^'n^',1*.|-'t+"'1'15"n lf'*' "r"nPef
'la<)
L T.!.h.t..1.

adres: .,,.,,

^ ^!
' ,kh,'tnlmit""'2 Ml6szkanio (wlasno6ciowe, sp6ldzloloze wlasno6ciowe lub Inne)l ""'

,.,,,', powierzchnla calkowitai ".trJ'.,," m2

t)dul prawny (wta6nos6, wsp6twtasno$c, wtelko6c u azlatu):,,,,ti.#|i[..ntit.4t*i1.....,1,#,1....L'f.1,(m,'!

.,s,tr*,n#..1.,rr.ft .df..l:&,rh*. irt(ahn.H.lt.'Plh"l*t,'-'..?1.,... .'...u.t ,tfri,, 1'("{""hJ +'i

3. Gosoodsrstwo rolne:

rodzaj sospodarstw., . .... .. hi( . d'q fu.11',,'}. powi6tz ch nlat .,,,,'..,,.,,.. m2

tytul prawny (wlasno6c, wspdlwlasno6C, uiMkowa nie wieczyste, dzieriawa, in ny Mul, podad ja ki)l '

z tego Mulu osiqgnqlem(8lo m) w roku ubleglym przych6d I dochod w wy6oko6cj: "'""""""""""""' """ "'

4, Inne nie,uchomo6c, (ptace, oz atkil: 'll#Y'Il'.1,1{t*** .. .'n}gti t" " .' powie'zchnl6' " Z- fll t'

(adfe6, tl4ul prEwnvlwlasno66, wsp6lwl6rno6C, lnny tv'tul -podadlaki ofaz nhedano)

.ilth.*.tv...ar*t' rlrhf.l hrrls,rr*fi. .,,.,.,,,.,n*.t;i'.,,1!.!,?.*.tr....,'ni*p.l

5. Zasoby plonieznol

- 6rodki pienieine zgromadzon6 w walucie polski€ir ' .,','f i"{"",1'l't"'l''- " ' '

- 6rodki pieniQin6 zsromadzone w walucie obcejr ' '!"! '1.!"'.€.'l'h'."1.'?,'!"!'9"'(t'I't ':l'Q '#'Q',"fl'e'tlf

- paprery wortosciowoi .l.,16'.4&'!t1,..,,1'W,ln..'h,fit*':'l'C,8.''dvnH'ltt*n,,,1!'4.'iri/'{'ha](n, r'015""'

,{2.fr.4..k-t'.?,A.1^,1pp,,t.llt,nr),t.ktnr.,f,.,....,, .,..., , . na kwotQ .l'.1f"t'q'2',i"'.t'lr'::: "'I2ro0 uLU'(lt rq r\ nl lllLb

b
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Nabylem(am) (nobyl m6j mal2onek) mienie
samorzEdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub
przetargu:

tak"

Podad rodzaj mienia, datQ nabycia, od kogo

tl

od Skarbu Paistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek
od komunalnej osoby prawneJ, kt6re podlegalo zbyciu w drodze

n ien

Nie jestem czlonkiem zarzqdu ani rady.nadzorczej, komisji rewizyjnej spdlki prawa handlowego, ani te2
zEcej dzialalnoSC gospodarczA.czlonkiem zarzqdu fundacji

(wymisnid pelniono funkcje i stanowiska wraz z nazwaml sp6lek i fundacji)

Z tago tytulu osiEgnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6cir ....,.................,....

2. a* Nie jestem zatrudniony(a) ani tei nie wykonuje innych zajQd w sp6lkach prawa handlowego, kt6re mogly-

Z tego Mulu osiEgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

mlsji rewizyjnej sp6ldzielni.l)

(;;; ili;;;;i;;i;j;;;;;;; i;;;;; J;;i;;tiji"ii" ' " " "

Z teqo tytulu osiqgn4lom(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

4. W nastepu.iEcych sp6ikach prawa handlowogo posiadam niiej podane udzialy lub akcje:

,.....,..fi.k-......5d........r+.1...1r.{rxr is!r*....2..,.....-s.t!.:.1..q.?....*f/i.........,..-x..(tt..*!!n::.......

.,.....,.0ih1t,a.,..,*1,',n!,...(*u!+'!...,,,.'2.1:.!!.t''..h(l'n,. !.{.t...*ni.;

..,......d.n1.1.t.....,fr.......ut.,.flll(i!.!t:rh'1r^,^(.-h.:ftQ.!nn!n'.

(t
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tv

'1. N.ie prowadzg dziaialno$ci gospodarczej na wlasny rachunek ani wspolniezinnymi osobami, nie zatzedzam
r6wn ie_i-ta kq 

,dzia 
l8Ino6ciq ani nie jestem przedstawicielem czy tez pelnomocnikiem w prowadzeniu tafiel

oztalalnosci.',

z tego t!4ulu osiQgnqlem(Qlam) w roku ubiegtym dochdd w wysokos 
"i, 

.... ..,,1,.!,J,,5.,.+.1-,

Fdwnocze$nie oswiadczam, ie w sp6tce .....,,.*\(.if .. ttit

;;;;;, ;;;;;"; ;;;;;;;;;;;;" ;;;;";;-,," l" l#::1HT::;:=',.'',.

Z tego tytulu osiEgnqlem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6cii

v

Skladniki mienia ruchomego o waTtosci powy2oj 1O O0O zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych natezy
podad marke, model I rok produkcji):

I ?,ooL
.. {....mn[.L.. o16* :*.... t nii.+i..n .tnt.t.T)......

VI

Zobowiqzania pieniqine o wano6ci powy2ej 1o 000 zlotych, w tym zaciqgniQte kredyty i poiyczki, oraz warunKr,
na jakich zostaly udzielono (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jitiei wvs6t<oCciir

6
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Inne dodatkowe dane o stanie majqtKowrym:

..,.,.,,,.,.......?r\..,5fu.r*rh,rk.,!,,)*.(r#.tp.15..,,.p.fri,nfu,,..,.t..1n.1,....d.|!:.t.:....:1(:.glln.'.

,.tl*'#k.i.n...,!:.k.iy.Lf.....*6.1...11..,..1..1..r,i.......t.,r#.k!h:.:...tk.:.?.?

e 4. ti.t.&, ft .,k...t *..'{4 tu ;.\,,7.t.1.{-, :. h,:rk... :q-. i.5..1, t,? .t.r.
,.....!mt-*.......t...t!..it.:tt.**.,...P):.*t(,..:,.fr.hL...&.ht?::: /*..?n.!.'...*rr:*.1.t*,,
...?.(..2:t*e..tr*,.'.letlk]:.^.(p.k.h.h.t:(*'..'t'(k,i:.',/-/S

Z togo Mulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubioglym doch6d w wysokosci: ...........................

Powy2sze $wiadomy(a), ie na podstawie art, 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 sieronia 1997 f.o ogranicz lalno$ci gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje pubticzne (Oz.'U. z ZOOO r.
Nr 216, po podanie nieprewdy 6iozi kara poz6awiehia wotn6Sii,

u..t :t*'..!.!.w *,?9 t f
(miojscowo6i, data)

1l Nie ootyczy rad nadzorczych spoldzielni mleszkaniowych.
z, Nle dotyczy dzialslno6ci wytlv6rczel w rolnictwlo.

' Niewla6ciwe skre6lli i uzupelnid, wpisujqc w poszczeg6lnych punktach odpowlednie dano,


