
                                   0$WiADC2ENIE MAJATKOWE

                                          radnego gminy

                                            .....^l^.'.____ , dnia ^f a- ,f.-/-l,.

                                                     (miejBcowrifi)                @..""- -...@,-..-_,@@

   Uwaga;

   '@S^SSd^^'"'9 ob@wqza"a lest d@ ^^<"l@es@z prawdil' ^"""^ @ z"'"il"e@'@

  2. ^ezell poszczes61ne rubrytl nie znajdu;a w konkretaym pizypadku zastosowania, nalezy wpisai ^B

  3' ^t^S"^' @s''"at"!@;e@ie "bowlazana jest okresBi pnynateznoM poszczes@lnych skladnlkflw

    ^Sfam^S   ' z@l'@w^2ari do ""W" "^I'nego i nia)alku objatego malzeriska

  4. OSwi-adczenie o stanie niaj.ttliowym dotyczy maja.tlta w kraju i za granic^.

  5. Oswiadczenie o stanie niajatkowym ohBjmitja rownlez wieraytelnosci pienlezne.

  6. Wczesci A oiwjadczenia zawarte sa Mformacjej-awie, w czesci B zas informacje nfBjawns dotyczacs

    adresu zamieszkania skladajacego oswiadczeoie oraz mtejsca polozenia nieruciiomosc].

CZ^Sfi A

                       /!,'-./,         .   t    @      ,/\   fJa. nizej podpisany(a), ^.-JJ.il^^^./uS^L^.Ad.^-yi.L

                , ,   ,,     i              (imiona i nawtoko one naa              i , i(imiona i nawtoko one nanrisko rodowe)

 urodzonyca) .AzIul-JriL^-........^" '7-Lcf' i@ (A

............l'^i.'.t:.i;S.i&___....__ @"" " """'@

(micjsce zatftjcinionia, slanor/is'hoi'uib'funh^af"

 po zapoznaniu sle z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzia gmlnnyro (Dz. U. z 2001 r Nr 142

 T ,@,S> <"^a,2,2@@2 '@^ 23' poz' 220' Nr 62' poz- 558' Mr "3' ^ 9M. Nr "S. P^. 1271 . Nr 214'

 poz. 1806). zgodnie z art. 24h tej usiawy osTO'adczam, ie posiadam wchodza.ce w sklad mabetekiej wspolnosci

 maJ^kowejIubstanowiaceinSjmaja.lektidrebny:                                       @ "J "spoinosci

I.

Zasoby pieni^zne;

@ srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: __Li_^'c @______   HOOO s7'/ @@ 1_., f-   SC ''1 'P ^

@srodk[pienleznezgromadzonew@lucieobcej:^y/g  C-i^ii/^- <'!/_*

^papte^artoiclowe:^/^'^^

 S.UL.^.U..L@kl5C...-..Aj--(.t.Lt..(^^i;.(j^iL__".',.._^

 ___.@.@...______...@.__ na Itwole: __ _ __ _

II.
  1. Corn o powie-zchni: ..J^u^               ^;, o wartosci:  2SC' 000 y-T

   tymiprawny: .,.^,5j.i,:,&____...ZZ^^_____^__''Z""""__"

WiflrwiHontny pum w.wuiantoim.pl. udof^fKHMir pna LuxliKoMs.



2. Mieszkanie o powierzchni; ^.,^_...._...._______ m2, o wartosci: __KC!,_O SL___   _ _

  ty@ilprawny:j^@;5i<5<;___

3. Gospodaretwo rolne:

  r^^a^9@sp@da^s^:-.^l&^.&^...la..^&....-fa..(-s.fl_^_..@i@^^--.5MfLhz&@>^
  @'@'art@^I:.^L&^.u.l..i^,^.^lr:...ff.@fX._@e._^....@.^_'.__.._.,.2Z-

  rodzaj zabudor(y: ...il!!..iia'ifi2ti_____________   __

  lytui prawny: ^J^[G_T__K^_ __ /_ _          _

  Z (ago lylulu oslaanalemtelam) w roku ubieglym pizyclnid i doch6d w wysokosci;  @?7i s> Ctort.c T c,

  __......................._______...._.____'I^Z^tl.
4, Inne niaruchomosci;

  powierzchnia: C-feoT.'o ?^-1 C: (c^ aCll'e17 ^@UC^ii Wik, QOS-a^C&llVTl i

  _ _____          -.-.-.......-         ..ij-...-...-@@@-^_@@@^....._.,(,.,@@@@@@^..

  owartosd: .AS^V_^T______^'^_'^__^^""''"@''"

tyiulprawny: __^Sj,__CSsL.

III.

  1. Posiadam udzialy w sptilkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub przeds'iebiorcdw. w kt6-

     rych uczeslnfczq takis osoby @ nalezy podac Bczba i ernllenia udzialow:

-!l!g....p,c&..ij=@'b-ua.-

udzialy te slanowla^ pakiet wiekszy niz 10% udziakiw vi spotee: _4i ia fifgfi" r/y.;.,

Z lego tyiulu osiagnalem(elam) w roku ubisalytn doch6d w wyaokosci: _/y_^ {.lo'tts
'%&_

  1

  2. Posladam udzialy w innych spoltach hannlowych @ nalezy podac liczba i einitenia udzialow:

    jai^dal^s'.i__...@@@@.@.._@.___.__................._.ZZZZ.

    Z lego tyiulu osiegn^sm(e)am) w roku ubieglym docliDd v; virysokosn: /},-}\^ cfCk^U      ___

IV.

  1. Posiadam ateje w spaikacli liandlowych z udzlalem gminnych ostb prawnych lub przedslebforctw w kB-

    rych uczeslntea: latte osoby @ natezy poda( llczbe I emilenia ateji:

   U^...M^1______@@..._...@______..-_..@,..__@@....__......_____..@@.@@.@....

akqe Ie stanmvia^ pakiel wietezy niz 10% akcjl w sptlee: /], 1,'^ rS^.ogf.,

'jWiOf wftoimry ptaa ww.slfliKwni pi. irioslffirdMiy pttec LoidaNou*.



2. Posladam akqe w innych sp(

  Z tego tytulu osiagnalem(^tain) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: /?@?/<? C^f'sbiLULt

2. Posladam akcje w innych sp61kach handlowych @ nalezy podafi liczb? i emilenta akcjf: _77^ dv"h^/7j,^

  21egotytuluosla3nalemC?lam)wrol<uubieglymdoc|]6dwv/ysokoScl:_/)^ @fcAj(^@riC'/ @ @

Nabylem(am) (nabyl m6J malzonek. z wytaczeniem m[enia przynaleznego do jego maja,thu odr^bnego) od

Skartiu Partshva, innej panstwowej osoby pna\vnej, Jednostek samorzapu terytorialnego, Ich zwiazkov/ lub od

komunalnaj osoby prawnej nast^puja.ce miente, ktore podlegalo zbycfu w drodze pnetargu @ natezy podai

opis mienia i dat$ nabycia, od kogo: l^. fj^

VI.

  1. Prowadzedzialalnosiigospodarcz^lnaletypodatfomieprawna.Iprcedmtoidaalalnosd): _,_'Jj__'   __

@ osobl^cfeT'TiC'-...

@ v/spfilnie z innymi osobaini /^ [ Q__ _

Z tego tytulu oslagna(em(etam) w roku ubieglym przychod i docfiod w wysokoAci: ,'_/{<!

2. Zarzadzam dziaIafnoScia gospodarcza tub jesten. przedstawicielem pelnomocnikiem iahiej dzialaInoSci (na-

   te@y podac ('orme prawna, i pizedrniot dzlafalnofici): -@^ ^     _    _

@ osobiscie __.^.^//^^

@ wspDtnIe z innymi osobami, '}fj_

2 tego tytutu osiagnalam(eiam) w roku ubfegtym doch6d w wysokosci: . @],{{ ,>

VII.

     W sptlkacil handlowych (nazwa. siedziba sp61kl):   . _______

    @jestem czfonkiem zarzadu (od kiedy): _ 1_@_^___ ______

VJdKvrftcwy VT.OK ww/.tliinfonn.pl. udOE'dinlony pnoz LeiitoMatb.



-jeslem czlonkiem rady nadzorczej (od kledy): ^i-^

-jeslem czlonkiem komfsjl rewizyj'nej (od kiedy): _@@. f^i.

    Z lego tyiulu oslagnalemfelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: _22(.e_.__._.,_,.._ ..@.@_

VIII.

  Inne dochody osiagane z tytulu zairudnienia lub inne) dzialalnosci zarobkowej lub za)eii. z podaniem Itwot

  uzyskiwanych z kazdego lytulu: ""in-^   '@(k-'^r @ rc-'^ I <@(,- @ ^'T-t "Cv.

    ^^fe^^^^aL.^^fc^l.r:^
iyskiwanych z kazdego lytulu: ""in-^   '@Ik-'Tr.i-c.'^l'ULt.- @ ^'T-

^^fe^^^^eaL-.^.^afc^7;:..!::::
-.@______^DfiJ ^f ciu^ ^.cSwyj

..@@@........... ....  .   ViCWi W   /@/./A-    SC-/"&\C'.

Wfif di   dfJ^k- ytdi'he.i.W

^^r<5........^fc.......^^4l<=._..

IX.

   SkladniKi mienia ruchomego o wartosci powyze] 10 000 ztolych (w pczypadku pojazdbw mechanicznycti nalezy

podai marke. model I rok produkcji): hs_!,\__j____   i c\.^Z. 10Q~^' y

                                             ~('r'""

X.

   Zobowlazania pieniezne o wartosd powyzej 10 000 ztotych. w tyro zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,

   najakich zostaty udzielone (wobec kogo. w zwia^zku zjakim zdaizeniem, wjakiej ^vysokosd):   .^ihQ.

WiAi wftmrny pKia ww.6lcntem-|H. udott(prtony pna LcwsHiios



Powyzsze oSwiadczenie sktedsm swladorny(a), iz na podstawie art. 233 @ 1 Kodeksu karnego za podanie n!e-

prawdy lub zaiajenie prawdy grozi kara pozbawienia wotnosci,

^.^.JS,^.^

W26rvqhonany pizcz ww.tiofltmm.fti. iKlas^pfduy pizcz LoxUKeidt.

A

fc^^l
  riiapi.)


