
SEKRETAR1AT

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

istepcy wojta, sekretaiza gmlny, sRarbntka gmlny, kierowniica Jednostki organlzacyinB] gmiriy,

     osoby zarzadzaiaccij I cztontta organu zarza.dzaja.cego gmlnna. osoba. prawna,

            oraz oeoby wydaj^ce] decyzje adrninlstracyjne w imienlu w6jta1

@^m^\\,, g','i?34____. , dnia SL^Ji.'A0/.^.

       ""'(^Bcov^oifi) """                      7                                                     (mteJBW/oifi)                          /

  Uwaga:

  @I. Osoba sMadajaca oiwiadczenie obowlazana jest do zgodnego z prawda, starannega i zupemego

     wypehiienia kazdej z rubryk.

  2. Jezeli poszczeg6Ine rubryM nie znajduja w honkretnym przypadku zastosowania, nale&y wpisafi ^nf&

     dotyczy1;.

  3- Osoba skfadajaca o6wladczenla obowlazana jest okre6ii6jirzynalQznoS6 poszczeg61nych shladnik6w

     majatttowych, dochod6w i zobowiazari do maj^thu^virebnego i rnaja.tku objatago matzeriska^

     wspdinoficia rnajati(owa_.

  4. Oswiadczenio majatkowe dotyczy maJaKu w kraju t za granica_.

  5. Oiwiadczenie majatkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnofici pioni^zne.

  6. W cz^Sci A oSwiadczenia zawarts sa_ Informacje jawne, w cz^cl B za& Infonnacje niejawne

     dofycza.ce adresu zamloszkania skfadaja^cego o^wiadczente oraz miejsca poto@enia nieruchomoSci.

 CZ^S6 A

 Ja, ntzej podplEany(a), \|\y^\'upA    @o^LS_.____V) V) & \rw,c^n^__,.,^^..^...

                                ^~            ^^^y^3_^^p^^g_p^j^^_^

 urodzony(a) ^5..@..^^.v^-Ct-@@@^@ls^.A---^@@w      ^>^^u.<> cL^___.._...._.@@

____,___/______________/____@_____....,..,.........^^............^....@....^^._......@.......

\0 b\^    CA^T^, _ ^i@i^LeA'^   __ 0 'J ^ '-V, __           _

"r~, LZ"0^ ' ^ 'L'l_" ^^ZlZll^lIZZ^ll^.Z^ZZ^IL.-lII
                                  ^^^^^j^_^^^^^^^j^^^^

 po zapoznaniu sie 2 przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzIatalnoSd go-

 spodarczej przez osoby pelni^ce funkqe publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162.

 poz. 1126. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26. poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113. poz. 984 i Nr 214, poz,

 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1390 r. o samorzadzte gmlnnytn <Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz

 z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153. poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie

 2 art. 24h tej ustawy oiwiadczam. ze posiadam wchodzace w skted mateertskiej wsp6InoScI majattowej lub

 stanowiacs moj majatek odrsbny:

 I.

 Zasoby pieniezne:

 @ Srodki pienlezne zgromadzone w walucle polsklej:      \.@._L.      ES^^ u^c^    ^' t -@@U-=@@@@feia^-y^..

..._P.......................SL4.-..--

VAtrwyfcMtanyp.'ieswWA'GlanfB.Til.Ol.tKtoiilWilsny^'utILCxiKBC



II.

  1. Dom o powierzchni: ^O 0___ m2, o wartoSd: foQQ,^^^, ^^ prawny:  AfJ^1^^0^ ^..^_-__...

  2. Mieszkanie o powtercchnl;tft______@2, o v/artoSd:^_j_^^tytuf prawny; ...,^._.,j^.,=^,.__.

  3. Gospodaretwo rolne:           '          /       VJ I              j          \S f

    rodzaj gospodarstwa:      foVyve-________..@_____@. @ povvierzcnnia: @^.3^..@J},fi^;_@@.

    owarioici: ____.^J,.?,^^^}^^.^-..........^^.^,,.^....@__.-.@..,-..-^-.-.^.._@,_.@@-@.....-..-........-.@

rodzaj zabudowy: _.,^.^^v!.L.^__.!^^_^<_(Ai^.

tytui prawny: _@_..@J_J:?.Q^Ai3StcL@..-.-,@.-..H-__..-.@

  Z teao tytulu osiagnafem(e[am) w roku ubieglym przych6d t dochod w wysoKoSri: .I^c^..^^'-\Uia.,ZL..

4. Inne nieruchomo&ci;                                                    /           y

  powierzchnia: _L--C/     Q^-^-^,/       __     ___________ ____     ___

  _ _--j@^.l.ts^Y-@@@.@     .___._.-.@_
  owartoSci:     ^ji,^_^i^^a^,, _____@@___________@@____@@.-:.,@@..-,.

trr

tytut prawny; .,,.j_^^;____A

III.

    Posiadam udziaiy w sp6)kach handlowych @ nalezy podafi liczba i em'rtenta udzialiw;

          _ u-^, __ lk>\-.'^/' _.   _   _ ___ .   ____.___ .

                          ^  "

udzlaly te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziafcSw w space: __;Li@@@._i@?5.-i,

^y
Z tego tytufu osiqgnalem(etem) w foku ubiegtym doch6d w wysokoAci: ..._s.=^,___j^.^^i.jA^^,_

Posiadam akcje w spolkach nandiowych @ nalezy podai Hczbe i emitenta akcjl:

_ _  _ _ _..ic_^.    &^f @d, '^.^^L    _______

-L.-I.-l-.Z_II1.....A..L.....ZI1..-.-._._'Z.

akcje te stanowia, paRiet wi?Rszy mi 10% akcji w spoice:

Ztegotytuluosiagna{em(^am)wrokuubiE9lymdQch6ds^vy@okofici;  ^.j_ _ &-V ^""i../ _  @

                                                                             ..,.. .....g_-^-

Naby)em(am) (nabyl moj matzanek, z w'yla.czeniem mienia przynaleznego do Jego maja,D(u odrebnego) od

Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwia.2k6w lub od

komunalnej osoby prawnsj nastepuj'ace mienie. kt6re podtegafo zbyclu w drodze przetargu @ nalezy poda6

opis mienia i date nabycia. od kogo:    y. <.     ^s^ ^i^^,                _    ______

                                  ..@.@.. .................,.^....,,^

Wrirwyhorany praz v/ww.&ljnlym.pl, uAMtgpinlony frTfl; LtttflNe@s.



VI.

  1- Prowadze dzialalno&S gospodarcza.2 (nalezy podac fomie prawna. i pizedmiot dziafalnoici):

    _______\J<-    f>^-\.'~^_____,@_____________.@_____

@ osobBde ____________@   ^j-<_     a-A^i^

                                  @@.    ^yy.

@ wspolnie z Innymi osobami   ^j-     __t^^ <\.ul-^^

.@....,__.__....JZZL^ZS7.
   2 lego tytulu osiagnalem(etem) w roku ubiegtym przycnfid i dochfid w wysokoScI; i^e.,   o^^-s '-@-..,-..._@

2. Zarzadzam dziatalnoficia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnonnocnikiem takiej dzlalalnofici

   (nalezy podafi forme prawnaLi przedmiot dziatalnoSci): __i._..*-      (^^s, IA-\.^'

                                                      @     -- -^--^-.._..,,,@@@@

@osobtecie^sn^jLo\^i

@ wspolnie z Ennymi osobami __ __.S^.@@.^ .&?A^ .It^aw

                                               0 '2'

Z tego tytufu osiagnajemfelam) w roku ubiegfym dochod w wysokoSci;   \S_<-     <5-" t- - 04^1 ./-'

_....___@@________^.ZLZ]3_i__

Vi(.

   1. W spolkach liandlowych (nazwa, siedziba spofki): .^.,,,_>^:...__^L?.^"

@jestem cz?onkiem zarzadu (od kiedy):   ^.L-     ^@^Xi-"a-<<'

         ___            " ~^3-T-"

@jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): __^j. __d@;> ^ >,@,

___________.,.._ZZ_~'<J"T"
@jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):    ^,     ^Lg^c^ '-i^x^

                                           -    .......-^......^-._

2tegotytukiosIaanatem(etam)wrokuubiegtyrndoch6dwwysokoSci: ^. <_   Ao^^". ^^-\^

                                                                  "fy^-

2.WspiMdzlelniach:

 iS^^^-/

@..^-y.....-.-,...

@jeslem cztonkism zaca.du (od kiedy):^ ^____(JL,\; ^ i^-. /'

@jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):   ^.^    (!^?^''-\i/t"-\/'

                                              ..             ...--^_...

@jeslemcaonkieinkomlsjirewlzyjnejtod kiedy): ^ ^     rf^^y-v^

                                            "'""""""" """"a -y--

Z lego tytulu oslagna.lenl(elam) w roku ubieglym dochid w wysokoSd: _ ^_^_    Qv\  ^   /

..._..............._....___._._-_.-.---..-....._z......_z:..z.o_xz

A'rifwylttwinypraszwtwsi.nfonri.ft. itiwigpniwyp.'M; LodaNuif



3. W fundaqach prowadzacych dzlalalno&5 gospodarcza,:

  @_______________v>^      Cg^-^^/

@jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): _v5,^,,^,,j5^!'^,

@jesfem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): _ .,vJ,^,,,,,,,,,,,-:Pyjt-^\ ^p >'

@jestem czlonkiem komisjl rewlzyjnej (od kiedy); jy, &/    ^?^j@ai*^a. ./^

                                                                  "   ^

2 tego tytulu oslagnaleni(elam) w roku ubieglym dochdd w wysokoici: ^us^^_j.3-

VIII.

  Inne dochody osiagane z tyiulu zaimdnienia lub Inne) dzlalalnosi;! zarobkowej lub zajeii, 2 podanlem kwot

  uzysklwanych T. kazdego tytulu: T,  ^^-Vo^u _^sg^^,^_ffl-raAKv   __ _ ___

   ___@@__--._^.A^__^lUX&^..^^^

Skladniki mienia tuchomego o wartoSd powyze] 10 000 ztotych (w przypadku poj'azdow mechanicznych nalezy

podai marke, model i rok produkcj'i):

  .ri;\Sy@a_-fei.iaL<l!@.Cb@.-^t^....,.^L-._...C@^---(^^.kLaAL.._2l.Qfi.L(____

                     . . - . 6 ., ~ 'Q i  i . 1 -<   T .   "^ <- . . ?-- @ - @

i.i!^^.Cb--_..^.^....,.S^L-._...c@^---^^.k^L.._^Oa-^

__^.g-'.j.@v^   9..A ^^s'-<$' -i- \.@9.iia^.j<ftj. .'ni;\C'._

X.

  Zobowlazania pieniszne o wartoSci powyze) 10 000 ztotych. w tyni zadagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,

  na ]aklch zoslaly udzietone (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdaizentem. w Jakiej wysohosa): __

    -Y..i.@A^_._^_t^^^@d,@.....^.__t.23^__^fe3.]A'--''___Y ?V-Qj^? @_

    __'L....'____Q__........__....--.I&...ei--^_.2<'l.__Zl.^ >...Q@.HA_:
      <J

ttte-Wi<'an3nypKO;W>V(/.(l)anfMtT>.D{,l@3WlWl"IMyP^C;LcicaNfl@tt



Powyisze oswiadczante skfadam swiadomy(a). tt na padstawie art. 233 @ 1 Kodeksu kamego za podanie nie-

prawdy lub zaiajenie prawdy grozl kara pozbawienia wolnoSd.

   gx.i^ ^ ^.O^OU       ^&< s^-^^ ^

               i""@i^. Aw    /       ' ~-^^^'-v\r<J

 ' NiewlaSchTOEkreilit.

 2 NIe dotyczy dzlalalnoScI @yt\@6rczej w rolnidwia w zakieste produtiji roSlinne) I zwiei-zece). >@ (oinlis i zakiesle gosBXIarshra

  rodzlnneso.

3 Nte dotyczy rad nadzorczych spadrielnl mteszkanlo^vych.

VfadfiftVUonany praci'ww.tjgnlwm.pl, udCtleiNlfony pizfil LeudsNodi.


