
O^WIADGZENIE MAJATKOWE

      radnego gminy

_.>H_,_Aei[__ ..*te^A^..

  Uwaga:

 1. Osoiasktadaj-aca oswiadczenic otowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego

    wypefniema kazdej z rubryk.                                                       f   a

 2. Jezeli poszczcgfflne nibryi!l nie znajdiiji[w konhretnym pizypadku zastosowania, nalezy wpisac __to

 3- Osoba sMadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreSBt przynateznosc poszczegolnych skladoikiiw

   majiitkowych, dochodow i zobowlazail do maja.ttu odrcbnego I majatku otjetego mtBenska

   wspolnoscla^maja^tkowa^.                                           -      ^ @          H

4. OSwiadczenIe o stanie majalkowyni dotyczy maja^tku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczunie o slanie majalkowyin obeiiiiu;a rownlez wierzytelnosci plenteine.

6. Wczesc] A oswiadczenia zawarte sa tafonnaciejawne, w czasc. B zaS infonnacje niejawne dotyczace

  adnesu zamteszhania skladajacego oswiadczenie omz mfcjsca potozeria nieruchomosci.

czesc A

Ja, nizej pcdplsany(a), Afljai^^W&iU&.^i^ASiS-afc-

                               @      Pmloiyi 1 ne2wia)io ofas naS

urodzony(a) ...^.L^LilO.________ w _^%:

pmlopa 1 nezwiaho onu naz-ATOkororfwc)""

.J^&Q^lasLeL.

                  ___            I'liiiufa i nuswww si3@ oazwano mime)

a) ~.-ALj?3.^ljJl]L____. w -J^%&^&5''...^!-%L'?'a:^a^@e^'

-^^^@@^w^^a^^zi^^s&^.'-'s^^^r^r"1''
__.@,_y.._._..@_________        /        u                   "    " "

(micfsco fflalrudnienia, s'LinwA'koiuti'fu'nk'5o) ~

 po zapoznaniu ste z przeplsami ustawy z dnia 3 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (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'Hr 214'

 poz. 180o), zgodnie z art. 24h Ie) ustawy oswiadczain, ze posisdam ivchodzaca w sklad rnaBenskiej wsp6[nosci

 maja.lkowej lub slarowiace moj ma|alek odrebny:

>.

Zasoby pieniezne:

@ srodkl plenfezne zgrornadzone w walucie polsklej: _   __!____@_,     oict/i'OU.f @afcAsay...

@srodkipien]eznezgromadzonewwa[udeobM!J:____ /U^.'g__ jB.^Afww

@ paplery ivartoscfowe: __gj{._ji'___J ?____

atooiff 3.W

   1. Dom o powi'erzchni:      / fc/t/

      lylul prawny: ___MSft5^MdS^

VkM iftTrt;oMTiypf=0@ TOkW.slcniBmi.pl. wfosli)jmSwr/ p'ya LcxtaKexte.

n'.owartosci:...,^^



2. Mieszkame o pcmferzchni: _ /W'@,^0Wpf{Atf nl2. o v/anosci; _d-l^&.-JS^fl''1'

  lytui prawny: _..___._d^^._._^a.^y._^t,,.__.._.____________1_

3. Gospodarahvo rolne:                     /

  rodzaj goEpodanstwa:       iU,^e      ffL<fh{.CiUf___, powieizchnla. ___

  owartosci:______________    _@-   _     ____~

  rodzaj zabudowy;    __          __

  tyhit prawny;      ___                 _

Z lego lylulu osiagnatem(e)am) w roku ubieglym pizycltSd i doch6d ti wysokosci

1. Inne nieruchomosci:

 powferzchnia: __^b^.<2, /W^^L/^.t^^__^(2^

lylul prawny: .,.........^a2a3fe26a2C.^

III.

  1. Posiadam udzisty w sp6)ksch handlowych 2 udziafem gminnych osdb pravmych lub pizedsiebioroiw. v/ kt6-

     rych uczsslnicza. takle csoby @ nslezy podaii liczbe i eniilenia udzialAw

_At/@___oLo'/urAu

udzialy Ie slanowia. paklel M'ekszy mz 10% udzlaliiw w sp61ce: __

  Z lego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubiegiym docniid w wysokoscc   ____

2. Posladam udzialy w innych spAKacli riandtot/ych @ nslezy podat Hczbe I emilenia udziaBw:

  .._____ _____/l^uP      ^Ls'.'fyc^Lsd^ __

  _______________'_' _ V _JT _~__~^_ --"-@@@

  Z lego lytulu oslagn^leni(elani) w roku ubieglym dochod w wysokosci: __

w.

  1. Posladam akcj'e w spolkach handtowycn z udzialem gmmnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, ft kto-

     rych uczeslnicza. takie osoby @ natezy podai li'czbe I ernilenia akcji:

skcje te slanowla^ pakiel wfekszy niz 107@ akcji w spoice:

WcCfw.kwwv prec; ttfwir/.a^iiliflnn.pt. tHfWffBfain]- praa LettaNo.la.



2 lego tytulu osiagnalem(@lam) w roku ubiegfym dochdd v/v/ysokosci:

2, Posiadam akqe w innych sp61kach handtowych @ nalezy poda6 irczbe i emitenfa akcji:

                                                 v     f

Z lego lytulu oslagnalemtefam) w roku ubisglym doch6d v/ wysokoSci:

Nabylem(am) (nabyl m6) maBonek. z wyteczeniem mienia przynaleznego do )ego majslku odrebnego) od

Skarbu Panslva, Innej panshmwej osoby praivnej, jednostel; samorzadu tetytorialnego, Bh zwiazkaw lub od

komunalnej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, ktore podlegato zbycEu w drodze pfzetargu @ nalezy poda6

opfs mienia i date nabycla. od kogo: ...__^^.'@.__...^^_^_________________

VI.

  1. Prowadze dziafelnosi gospodarcza (nalezy podsc (orme pravna. i przsdmiot dzialalnoscE);

   .@_..______-^@t-t'g      pio-fu^^_________

@ wspotnie z innymi osobamf

2 (ego tyiulu osiagna.!em(?Iam) w roku ubiegtym praychod i doch6d w wysokoSci:

2. Zaizarizam dziatelnosda gospodarcza: lub jestem pczedstawiclelem pelnomocnadem lakiej dzialalnosd (na-

  Iszypodacfenne prawna. iptzedmtotdzialalnosci): _^U.'C_    ^A,/^,,________

  ___ .                                     -----    - .^,. y

~ W3p61nie z innymi osobami

Z lego tytutu osiagnalemfetam) v/ rohu ubisglym dochod w wysokofici:

VII.

    W spAlkach handtowych (nazwa, siedziba sp6(ki):     /hue     <yL

@jestem crionkiem zarzqdu (od Msdy):

TO*! w,1toiuny fuses iWLv.Blan'atra.K. uduigplUony pixcx LnxlaNaria



@j'estem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ^

@jesteni cztonkEem komfsjl rewizyjnej {od kiecly):

     Z tego tytutu osiagnalein{$)am) w roku ubiegfym docliod w wysokoficS; ^^_

V1I1.

   Inne doohody osfqgane z tytutu zatnjdnisnia lub innej dziarafnoAci zarobkowej lub zajec. z podaniem kwol

   uzyskwanych z kazdego tytufu:

--AAfi23@^fl^^.".^l'._.I.Ij^

IX.

  Skladniki mienia nicliomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypedku pojazdAw mecnanicznych nalezy

  podaii mame, model i rok produkql):      /l^'i>    (iL^-fitM^_________ _ ________

Zobowiazania pienlezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w lym zacia.gniete kiedyly i pozyczti oraz itanjnki,

na jakich zoslaly udzfetone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdaizeniem, w )aklej ivysokosd): __

 @@@@@@@de^____eC^kt@<Sif______________________________

.cay-.

                  Writ i^tofiany pre'tstww.signlami pi. wteslflpniony preae LaxtaNais.

.a'i.ffi''."':-'-          " .- - -si-l^i-VFs; i @v.                            i/.   . -.                    ... w,-^,^.



Pow^sze os>viadcz@n.e skladam twiadomyfa), iz na podsiawie art. 233 @ 1 Kodeksu kamego za podanie nie-

prawdy lub zaiajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

'Sei^^'^^^.A^^/^^^.-'s^

"M- .ftmv,wut m.w.oanBro.n. MKWUS fam Lc@3@B@l.


