
                                                                8 & KR E TA R IAT

                                                                       BlutOOchffip^  ,

                                                                 Wplyn$b/inta ^/@^'",@"@''-

                                   OSWIADC2ENIE MAJATKOWE L.dL^&A./.^V'^"'"

                                          radnego gmtny

                                             .&ali:;'^.^.t(.,-J)@L^-^...-@ . d"ia M.^.3-..^?^^ r-

   Uv/aga:

   1. Osoba sMadai'aca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnegc z pi-avi'da, starannego i zupelnego

     wypetnienia kazdej z rubrylt.

   2. Jezeti possczegfitne rub^ki nie znajduja, w konfcretnym prsypadhu zastosowanfa, tialezy v.'pisac ,,nfe

     doh-czy".

   3. Osoba skfadaja.ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sMadnikow

     majqtko^vych, docnodow i zobowiazari do rnaja^tku odr^bneso i majatku objetego malieriska

     wspolnoscfa majqtkowa,

   4. Oswiadczenie o stame maja.tkowym dotyczy majatku w krajii i za granica.

   5. Oswiadczenie o stanie inajqtkowym obajmu^e rfiwniezwiersytelnosci pieniezne.

   6. W czqsci A oswiadcsenia zawarte sa^ informacje jawne, w cz^sct B zas inforniacje niejawne dotyczace

     adresu zamieszkania skiadajacego oswiadczanie oraz miejsca polozenia n!eruchomosci.

 C2^6 A

 Ja, nizej podpisany(a), __^.....^.^^L^    ^'(^iI" _ __         _   ____

                             ^^^\            (imiono i iBzwisho oraz naa'/lsfto rodowc)                     ""

 urodzony(a)_5^__an^^_^__^/^3,;___w__&ieAAt-.._....  __     _

..^'"-ya/L^....-..-?"ArfA&..a^_l.__&i@.rfa.._Sjiilsai_a...A':-!^.4A";;.-l_@3A.to..'.Q_.

                                        (mlq'Ksainiti'nlBnia. &lnnowisKo lut) funhqa)    @@@@@@@@@@@@@@"@-""@ -   -     """.-    @..

 po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Oz. 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 z art 24h tej ustawy oswiadczam. ze posladam wchodzqce w skfad matzerishiej wspfilnosci

 majalRowej lub stanowiace moj maja.tek odr?bny:

1.

Zasoby pisniezne:

@ srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polsklej:   ^    ^ ^gj a. ^._   _    _

@ Arodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

@ paptery wartoScio@:. _ i,,,-,__JlliS':ad^_

......na '"""y ....ssf........'is/L

1. Dom o powierschni: ......,..,,,,.,,,,,^(g.ig.__._................@@ m ', o wartosci: /fSV A, s'. ^ ^i_@? __

  tyiul prawny: ..__faA^J^.i:.cL._..s!.,ivs].^,.____,>@._.,'^Ji4,.M , ^       I

W wftonsiiif (wa 'vww S);fiic.-m o'. uociltni-cnv yit^ I



 2. MiesAanie o powierachni- _'Sf__hs.s!:.e"[f.'^:__ m 2, o wartosci: _,..i,'@_,..,;lo,^iMi.           _

   lylul prawny: .._.._..ki\__.,/js'|<A-__.._@@....@_.@@._ _ @ .@ _           ^F^ ___ __

 3. Gospodaretwo rolne:         '^i ^j

   rodzaj gospodarstea: __ .^__kit.-,-^.^ ,_._____@._._.. poMerzciinia: .,^.....(.(3^^,^__

   owarlosci:  __'ri.'i.....-Ae_'ti<@ii______ _     @  __ __    _ _        '^"V

   rodzaj zabudowy:_j^i, li^n^t.-i

   tyiul piawny; __.^i.   jU/l'y^

   Z !ego ty!ulu oslBgnafemtalaml'yroku ubiealym praychid i dochid w v^sokosd: j-,'e,.,.J.(.<k.}-._

4. [nna nienjchomosci:

   powlerzchnia: .._^T31^ ,_^^B.-.A.!^i,....._.__/_3oO_n,_^ _________

o wartosci:   Ja^.jg^o @

                    ---@f-@@

lylul prawny: ..^.TyA__as^.S.^__-A^,^IZ^.-.'

IH.

  1. Posiadam udzialy w spakacn handtottych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcAw. w kid-

     rych uczeslnicza.lakle osoby @ nalezy potlai; liczbe i emi[enla udzlaBw;

-.A...@....._(!te..'-;a^.^:-ls.-

udzialy Ie slanowia. pakiel wiekszy mt 10% udzialtw w spotee: ^__AteA)ia-L.....

Z lego lytulu oslagniilemtelam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci: h\_

2. Posiadam udzialy w Innych spolkach handlowych @ nale@y podai liczbe i emitenia uddslow:   ^

   @-.@.-@..-....................u........^.@^._..AO:.^..y^^&@@..h^@@..@@@@.....@@..@^..........@@.@.__@@@_@.__@@@@@.._

2 Itgo tyiulu os!agna.lem(elam) w roku ubiaglym dochod w wysokosd: _.@i@__._A,.''?v
1//1 <.1-,.^-^^--

IV.

  1. "osiads,"; 3!;cJ= @;.' =pi"a=h i'=nd!=',',",'ch z 'jdZiCic.-; 3^in".ysh cscb pra'/.'nych !'jb p.'=eds:sb!2rci".'.".' kt-S

      rych uczeslnicza takie osoby @ nalezy podai llczbs I emilenta akc)l:

....^^

akc)eteslanowiapakietwiekszyni2 10% ahqiw spoice: ^.LAii"'\.

<ni"y.i>nnnii [@.TM wm s.yiiw@ :x v3Wsw"9^ [v^, LuniA-emi



Z lego tyiulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochftd wwysokoSct @,

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych @ nalezy poda6 liczbe i emilania ekcji: ^ j(a?iW(it,"

Z lego lyliilu osiagna.tem(elam) w roku ubieglym dochod w nysokosd: ^  ,{,
^.^.......'@^''@i.y^i

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jsgo majaitu odrebnego) od

Skarbu Panstwa. Innej panslwowej osoby prawnej, Jennosiek samonadu lerylorialnego, ich zwiazkow lub od

komunalnej osoby prawnej naslepuja^ce rnlenie, ktore podlegalo zbydu vi drodze przelargu @ nalezy podat

opis miBnia I dale nabycla. od kogo: ,,^__ .^, 9, i^,

    ___@@._.......          "    @@^-^ -------.-..-.@.-.@@.-..@@@

VI.

  1. Prowadze dzialalnost gospodarcza. (nalezy podBi forme prawna. i przedmiol dzialalnosci): rft_Jv^

Z lego lylulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym praychod i docnod w wysokosci: BA

@wspolniezinnymiosobami 11^   .(,(^^,

-..-.-.,..@-.@@@.-       "-"N'"^"

-jeslemczlonklemzarzadulodkledy): ^ ^Lfi\-^n___

?61 wyf-tllli-ny DTO; WAV ttpniitm pi u3MHWHn>y D?U LCW-e



-jeslemczlonkiemradynadzorczej(odkledy): i^ Sc^cn.,

-..-..@@@-...@______@.________..@_ ^ '(/

-)eslemcztonRieml!omisjire>vizyjnej(odttledy): ^  ,ly^^

.....@@@.@@@@@__________...^J:'"""^"^""

  Z lego tyiulu osiacnalemfelam) @.@@ roku obieglym dochod w ttysokcscr n," ^A ~,                 '""""

                                                -....-.^____...-_____.

Inne dochody oslasane ; lylulu zairudnlenia lub innej dzlalalnosci zarobtowe) lub Mje6 z podanrm 1-vml

^^^^^.^,^_,H.^,^_^^   3^^^

  l-^-^-^^-v@-!^^V...m^Q.tLJ^^^^            ^c'o

 _...._SI__..@@..___.@@..@.'I .S'._____          ^                       @^y@@             @@.@.@@

@if'.^^@^&@ -.^f^^Z^.S^L^j^^

 ^.a.-.tfeL-A..^......^

 _....@<.._@........@. ., ,@ ,@@@@@_'   @* _                  ^                           v

@if'.^^@^&@ -.^^^^Z^.S^L^^^

 ^.a.-.tfeL-A..^......^

IX.

  Sktedniki mienia ruchomego o .vartosci pov-yzej 10000 ztolych (w przypadku pojazdow meclianicznych nalezy

  podat man,,, model i rok produkc),): _.^.^^_______________^__e^y

na@S^ fTT @ wart@ic' p@"72ej 10 @@cl '""V1"'- "'lym 2aclwlele '(redyly @ r0^*'ors!: warunki.

na jaklch zoslaly udaelone (wobec kogo, w zwiszku 2)ak[m zdaraeniem. wjakiej uysokosci): __

@.'@-'.._. J^^il's.te......

Wznir.'ft.vmai/wvii'wfi'nffffaloimsc uaww^s'^' p-ic; LBi.BVM



Powyzsze oswiadczenie skfadam sv/iadomy(a), iz na podstawie art. 233 @ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zaiajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

h^^. .^   ^.0^^

        (rnisf^ccwoie.dala)

wWrw@tonniMy piuKww.M.iaflnKnm pt. udwitiauony pcoz LcxatJBK

-.^^.^.^.a._^.:".z...

 '^J        (pCttpis)
-^


