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Zal4cznik nr 3

wz6n

oSwraoczENtE
o stanie majqtkowym
Ja, ni2ej prodpisany(a) .............. . ...F-IA/2..

... keZflz6/

Jsttt--

(imiona i nazwisko, w pzypadku kobiel poda6 nazwisko paniefskie)

urodzony(a)

....../.4.1,...ffi,.....4.%e.

w..............

. ki/d,4€

(miejsce zalrudnidnia, stanowisko lub funkcja)

zamieszkeily(a)

w.

/

po zapoznaniu sig z pzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1gg7
r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnro6r:i gospodarczei przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz.
lJ. z2006 r. poz. 15g4, z
p62n. zzm'), zgodnie z arl. 10 tej ustawy o6wiadczam, 2e posiadam
wqhodzqce w sklad
maf2efiskiej wsp6lnosci ustawowej lub stanowiqce m6j maiqtek odrgbny:
I

1. Dom o;rowiezcnni:
adres:

.

.../.16?-

m2 polo2on51

t.-

tytur prarwn v,

.. .. . ..

.

?LH ta.AwJ.gl.

.

..

..

... ..'..

k/i,

2. Mieszkernie (wlasno6ciowe, spoldzielcze wlasnosciorue tub inne):

adres:

.:..--..p.2E....zaik€.a.z...

powierzchnia calkowita: ...................... mt
prawny
(wlasno66, wspdlwlasno66, wielko56 udzia{u): ......
$1tul

3. Gospodiarstwo roine:
rodzalgospodarstwa: -.....il-|.€-.. . .

..bT.?.?.?3.

powiezchnia: ...................,...,....m,

adresi:

rodzaj zabudowy:
t5rtul pra'rvny (wlasno66, wsp6lwlasnoSi, u2ytkowanie

wieczyste, dzier2awa, inny tytul, poda6
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tego tytulu osiEgnqlem(qtam)

w roku ubiegtym przychod i
Mt€....lb|ee ay...

doch6d

w

wysokosci:

4. lnne nieruchomosci (place, dziatki): .......N[A.hklf ....... powierzchnia: ......?2...1?Cft..... m,

....kA{.h,t2z,a..

...n/."-.

/€.u.

.

.

.

5. Zasoby pieniq2ne:

::::::1'-'-"llll-l 'n
tl

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek) mienie od Skarlcu Pafistwa, innej paistwowej osoby
prawnej jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub zwiqzku metropolitalnego, kt6re
podlegafo z:byciu w drodze przetargu:

ild

nie*

ill
1. a* Nie jestem czlonkiem zazqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej sp6tki
handlowego, czlonkiem zazqdu fundacji prowadzqcej dzialalno56 gospodarczq.

b.Jes{r@
+ant

(wymienic pelnione funkcje istanowiska wraz z nazwami sp6lek ifundacjD

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

prawa
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2' a* Nie jestem zatrudniony(a), nie wykonuje innych zqqcw spotkach pfawa
handlowego, ktore
moglyby wywolac podejzenie o mojq stronniczoSi lub interesownoSc.
b*

MtE .72ryQ?

Z tego tytu'lu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
3. a* Nie jr;stem czlonkiem zarzqdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spoldzielni.l)

/J//.4, .F..rea2

(poda6 pelnlona tunkcJg, nazwQ I adres sp6tdlelnl)

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

1

::1/

nlTitpulqcych spotkach ptao-4;lild!i-,,...',t;Ge r-$$ia{:lam ni2ej podane udzialy lub

ai;,q!q:

(naa,va sp6tki - adresy, wielko3d udzlal6w, llo56 akcji)

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
RownoczeSnie o6wiadczam, 2e w spolce

....... moje udzialy lub akcje przekraczajq

1

W pozostalych spolkach prawa handlowego posiadane udzialy lub akcje nie stanowiq

loh.
1Oo/o

kapitalu.

IV
1

Nie prowadzE dzialalno6ci gospodarczej na wlasny rachunek lub wsp6lnie z innymi
osobami,

nie zarzqdzam takq dzialalno6ciq, nie jestem pzedstawicielem czy pelnomocnikiem w
prowadzerniu takiej dzialalno5ci.2)
2

Prowadz:g w wyzej okre6lony spos6b dzialalno6i polegajqcq na:
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z tego tytulu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym dochod w vyysokosci:
V
Skladniki mienia ruchomego

o

waftoSci powyzej 10 OOO zlotych (w przypadku pojazdow
mechanic:znych nalezy podai markg, model i rok produkcji):

Zobowiqzetnia pieniq2ne o warto5ci pcwy2ej 10

OOO

zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po1yczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w ztiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci'):

dtu

..2A..p.m-..ffi

Inne dodatkowe dane o stanie majqtkowym:

vtl
..,.2. ....7vV/z)........7.T.*d.td4/ /4-

Ztego t'ytul'u osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci:
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Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), ze na podstawie art.
14 ust. 1

Poz. 1162

ustawyzdnia2l

sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci gospodarczej przez osoby pelniqce
funkcje publiczne (Dz. U. z2ooo r. poz. 1584, zpo2n, zm) za podanie nieprawdy grozi
kara
pozbawienia wolno6ci.

/Kat;rJq.3* n*et

ee /,

vt?

(miejscowosC, ctata)

1)

2)

Nie dotyczy rad nadzorczyoh sp6ldzielni mieszkaniowych.

Nie dotyc;zy dzialalnosci wytwdrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwiezqcej,
w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego' a lak2e pelnienia funkcji czlonka zarzqdu na podstawie umowy o swadczenie
uslug zazqdzania, o kt6rej mowa
w arl' 5 ust pkt 1 ustawy z dnia g czerwca 2016 r. o zasadach ksz(altowania wynagrodzeri os6b
kierujqcych niekt6rymi sp6lkami
(Dz. U. poif. 1202, zp62n. zm.).

l

