
                                      OSWIADCZENIE MAJATKOWE

                                             rarinffgo grmny

                                                    ^^^   BW   @. > dnia ^^.J^.i^f.^Lr'

                                                   ""'""""" (nti^co'/raTft"^/""       ""-"-     @@@

   Ur/aga:

   1. Qsoba sktadaiaca oswiadczenie obowinzana jest do zgodnego z prawd^, starsniiego i zupe<nego

     wypel@!enia hazriej z rubryh.

   2. Jezeli pcszcz@36!rta tubr^'hi nis znajiiu^a w koitfar&tnym przypadhu Zestosov/ania, nalazy wpisac ..IHC

     doiyczy".

  3. Osoba sktadaj^ca o^wiadczenie obowrazana jest okreslli przynaleznoic poszczegolnych skiadnlk6w

     majatkowych, doctioddw i zobowlazan do majatku odr^bncgo i inajatku objgtego mafzerisha

     wapolnoscia, msisihowa.

  4. Oswiactczenie Q stanie majatkowynni d&tyczy manthu w kraju i za granica.

  5. Oswiadczetiie o stanie maja.tltowyin obejmwje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

  6. W czcici A ciwiadczcnia zawarie sa informacje Jawne, w cz^fici B za=; informacje n!e|awne dotyczace

     adrasu zamfeszkania sKtadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenfa nieruchomoicl.

CZ^6 A

Ja, nt2ej podpisany(a).      ^ff^^   S^1^/.      /^^'                   ______.__

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie 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 Nr 214.

poz. 1806), sgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam. ze posiadam wchodza,ce w skfad malzenskiej wspolnosci

maialkowej rub slanowiqcs moj maja.tek odn^bny;

I.

Zasoby pienisins-

@irodkipienisznezgromadzonewwsluciepotskiej:        ^^ ^-!^'W',.,,,,,,,,,_,,^,,.,,,,,      _

@ srodki pieniezne zgromadzone w w'alucie obcej'

@ papiery wartoSciowe

^ na kwol$:

i^ei.

.jS3;

   1. Dom o po@!ei2cnni: __.@..___. ASlS.,,,,...^....

      lylul prawny: __.........My8.f{ff.C/5j'-eh...,.

van n^Oiuiny mw w/m .yawni pi. uawviiwiwiv PCTII matNeos

 m2. o wanosci:     ^^ffOff   U

/wMi,_._@_.._._____



2. Mieszkanieo powisrzchni: .___,/^@,,6^^__ m2. o wartosci: _......./^^^,^ ,@.@@@_

  lylutprawny: _ ....... ,._..__..^^^^__._.@.._,..@,.,___._

3. Gospodarslwo rolne-

  rcdzsj gospot'arshvs' @._.,@,.,^.^7^^^^<^, @_@,@ _@@@@@@@@.@ pcwisrzchn'a: __/i}^ @/^/y@@e/

  o '.vanossi:   _   _      -/^ S/^^A^'L.

  rodzaj zabudowy: ^___@@@@@..@ , /i^C v^C!/^^    @    __  @    _____^   _ _

  lylul prawny: _____                                          __            __

  2 iego ty'u'u osfagn^erni^lam) v/ rohu ubieglym p@^ycli6d i dochpd w wysokoSci   /^ (^y^L

4. Inne nieruchomosci.

  poTOiiichnia: {/i_w.(a_ jueSiv.y.fff^     {ffDjtt^'__! _Ji?6f(y^t.<lfl_ ^^^?av____

  ___.. 50'ri1 ""' "1 '" @"@@@@"-@ @@@@@   --   - ' '/     '/"'7_' '__g_ _ _

  owartosci:____:Li..S!G..t'.'.-.@@ - _._--.       -.@@.. ____ _ @ __

  lyluinra@ny;__ __ .....<l^ai{^^__awlA<i&..._._._.._........._._______...___@.__..@_

111.

  1. Posiadam udziaty w spoikach handlowych 2 udzialem gminnych osdb prawnych lub przeds^biorcow, w h(6-

     rych uczeslniKq tafcie osohy @ natezy podac ficzb? l emilenta udZiatdw

i^e__di/wv

      -f@!~

udzialy Ie slenoBia. pakiel anekszy niz 10% udzialow wspoloe:t^St

  Z tego lylulu osiagnejem(elam) vv roku ubieglym dochod w wysokosci: ___t'l'^C S/b^/&i@/:       __

2. posiadarr, udzialy w innych sp61kach tiandlowych @ naiezy podBi Ifczbe i emtenia udzialovi _______

  _______.@___.___................_^i!i!^^2(AL......._______.___@.________

Z tego tyiulu osiagnalemtefam) w roku ubisgiym dochod w wysokoSci: ^,,,,,,,,^,^.i f^^^

IV.

  1. "ss'adsm 3'tcjc @.v =pi'!;=3h h=:r.^i=v."/=!' z ^c'=;3!a^ 3^inn;'ch 3ci5 prs'.-^ych 'rb p^edsisb'srci"'. @.ll ^'6-

     rych uczeslnicza takie osoby @ nalezy podafc liczb? i emitenEa akcjt:

akcja te slanowia paklel wiekszy niz 10% akcjl w spfflce: _ ___6:/^_..^flA!uy.-

1,|1             Vi'nirniyMOtUinypl.'fllWiW/i.iiinlutntpl Wca^Kinf ncci U^nsHEm

i
i.'t'^StW.l^^--. @             .         . -.. i-....^.                            .. ,



Z teao lylulu osiagn^lem^am) w roku ubiegtym dochfid w wysokoict:

2. Posiadam akqe w Innych spdkach handlowycn @ nalezy pndac llczbe I emilenia akcit: _

   -...,...-. .@.._............._.-.._.-....._...._<a^..^:^ay.-.__._.____.@.@

  Z tego lyluiu osiagn^lem(efam) v/ roku ubieglym dochlid wwysokosci:     W/" /3&^

 Nabylamfam) (nabyl m6J malzonek, z wylaczeniem mienia prsynaleznego do jeoo majqlku odrebnego) od

 Skarbu Panstwa. innaj pariatwowej osoby prawnej, jednostek sainorzadu leryloriatnego. ich zwis,z\i(w )ub cd

 komunalnej osoby prawnej nastepujqce misnte, kt6re podleoalo zbyciu v/ drodse przetafQu @ natezy podac

 opis misnia i dal? nafaycia, od kogo:

^,,^^,^^.__--...,.,.._....^.^../^..^^^.,..^_.___........................__.@..................._......_.@.

. Prowedzs dzialafnoifi gosporiarcza (nal&zy podac form? prawna, i przedmiot dzialalnoAd):

 .^^^....^^A^^,_.^^,..@.^^^^^^^__

 -^^^...i'.....A^^^^^__

 @ osobiscie ^ __..._j^?^,-         _   ___             _ _'           __

@ wsp61nie z innymi osobami .__&k_

^fua@^c._
   Z lego tytulu osiagn^em(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: J^_ g^_ ^^i^a-_

2. Zarzqdzam dzialatnoscia gospodarcza^ lub jestem przedstawjcielem pelnomocnikiein lakiej dztatstnosci (na-

   lezy podac forme prawnq i przedmiot dzlalalnosci):_______________       ____   __

@ v/spolnfe z innymi osobami

Z l?50 tyt"('J OS>^3n^?'T*M3m; w rnby nhiaglupi riOCh^d W wySO^OSci'

..                                          /-ff A&^/

Wspolfcach handtMych (nazws, sledziba spolkl):

@jestem cztonkiem zarzadu (od kledy):
..../'SIL&SW---.

Wzirv/ytonownraaEw.'-wiaaiiifofinri.ixlosltprtOtiypfuaL.asMtKia



@jeslem czlonkiem rady nadzoiczej (od Msdy):  __......^fe^fe^;'/-@

@ jeslem czlonkiem komisji renizyjnsj (od kiedy): ____J!/&_E&sSws/.'_.

2 tego tyiulu osi3gna'sm(elam) w rohu ubiegtym dochod w ",'ysoRcSci: __/^ S^^y^-.'/

                                                                             i   /-

VHI.

   Inne dochody osiagsne z (ytuiu zairudnsenia lub innej dzialalnoici zarobkowej !ub zajsc. z podaniem kwot

   uzyskK's.'anycil z hsZdsoo 'ylufu;

^^.^J-----?---.^.^./..^;..'..

(X.

   Skfadniki mienia ruchomego o wanosd poivyzej 10 000 ztotych (v/ przypadku pojazdow mschanlcznych nslezy

   podai; mark?, model I rok produkqi);

....^.s.^.._...4@.z^..........&^s_

X.

   Zobowia.zaoia pieniezne o warlosci powyzej 10 000 dotyctl. 11 lym zaclsigniele krsdyly i poiyczkl oraz warunM.

   na jakteh zoslaly uda'etone (wobec kogo, w zv/iazku z jakim zdaizaniem. w jakle) wysokosci): __

'-^C&MV...

/ r

Wtfii wfr.at.inf pnuie w.w B@Btii[inii.p). irit>sli?pnwiy piuis l.w.i.neiaa,

     .&'..-^:-STW.l5'fK?%/                               .. l.- tr^.-.                    .    .. .@'^@.--."l./---,..,-



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a). i2 na podstawie art. 233 @ 1 Kodeksu kamego za podanie nie-

prav^dy Itib zaiajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

-^-''^@'@....^^...-A-.^-^'.-.--....--^^/...

(miuircowcis. dale?(poripis)

Wrfu wylMMMny proa vwa' sianiMin (d. utf(@l?p"io"r P"?" l.(i.@Kiua@


