
                                  OSW1ADC2EM1E IViAJATKOWE

                                         rsdnego sminy

                                                 ^A^L       -@ . d^a /^W. <^ r.

                                                    iinieiRtw^M)

  Uwaga:

  1. Osoba skTadafaca o^wiadczenie obowiazana jest rio zgocinego z prawda, starannego i.zupeinego

    wypetnienia fozdej z rubryk.

  2. Jczeli poszcze361ne rubryiti nie znajduja w Sroniirstnyi-n przypadku za&tosowanfa, nalezy wpisai ,.n[c

    dotyczy'j

  3. Osoba sMadaJaca oswiadczenie obowiazana jest olcreilic pizynateznosfi poszczegdinych sltladnit;6w

    [naj^Ikowych, dochodow i zobowiazart do (na|a_tKu odrebnego i majq.t.ttu obj^tego mafzeriska

    wsp6tnoscia majathowa.

  4. Oswiadczenie o stanie maja.@kowym dotyczy maja,tf<u w kraju 1 za granica,

  5. O^wiadczenie o slanie majatltowyra obejmuje rowniez wierzyfelnosct pienieine.

  S. W cz^sci A oiwiadczania zawarte sa informacje fawne, w cz^5ci B zaS informacje niejawne rfotyczace

    adresu zamfeszkania s^dajacoso oswiadczenie oraz miejsca polozcnia nferuchomo^ci,

CZ^6A

Ja, nizej podpisany(a), ^^^fca'^'l'1^.........'^__@

(imiona i nazwtsho oral naiwlsko fwlwie)

 urodzony(a) J^^/Q^d^S7(n:Cl^_^J^^Y_ w     -J-fetfl^.___.........^

....-^^a^.ta3i^--J^-@^^Q&.-----^^'^^^--^^^^^

^iBAt.M^lSte__-aM.aS&'ils..-@-.--@-._______.@______................._..._____

........@S^La_.-S^-..-....&^^

                            '      -     (miqsce salrudnlenfa. slanowisko lifb (un+icjo)

po zapoznaniu si? z przepisami usiawy z dnia S 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 Mr 214.

poz. 1806). zgodnie z art. 24h tej ustawy ofiwiadczam, ze posfadam wchodzape w sklad matzertskiej wspolnoSci

ma.ia.tfcowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:

Zasoby pieni^zne-

@ Srodli! pieni$2ne zgromadzone w walucie polskiej: ___C^^^J^^^@U^Qi'yy^,@-.,^,,^___@,_.@.-.

                                            (-   @O-A .      y./^.l....'^.^....

- 6rodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej'         .^JL ^ @{Q'{

^^........-..-.^,^@^^@.....-_------../3^...@@^^-^^--

- paplery wartosciowe- __.......Afe(|?.....,Q@?.affl.afisL-M1.

                                         -,..'@'     ^ei.....
^^^.^^^Qf-IS^..

na twot^: ^ ^_ ^ ^......@..Z^

ii.                qo                     /w-f ooo Pi-rr
  1. Dom o powierzchni: ._,.,...._/!.1lS..._@@@@@.@@@@_@@_.,. '"'@" WoSct ____S!S>S__Bgs_P^IY_(^tudi@^e

    lylul prawny: _...../liB^feifeiKSfflsitI_^"iS^aa'tfefi___________________.......@

Wrfrw/nmony praa tw/.siflnlonn pi. udnycpnwiYpf?e; LemsNiw



2. MIeszkanie o powierzchni: _./li.n@..._.C^A"9. "1 s. @ '"artoici: ......j:l,,tlJL_C!&>fe.a.(,L___..

   tylulprawny:_^,,,,__._Ayg___..iao6^tM._...._._......._______..........@....___/....___.-

3. Gospodarslwo rolne;

  rodzaj gospodarslwa: ._,,,_,._^,^.___,./@i!^^SA^_______ @ pav.'isr^shnia; A^__j^&&_yy_. ...

  @"a'l@s@' _......__/lAt...__A^.(il..^_........L:...-.__....-..@@@.-.-..@___..........@.@@@..__..._.@.

  rodzaj zabudowy: ____jlj^p     j^cfa/Cu.]___.@.@,.,_______________.___,...

  lylulpra@ny-.,,,,,,,,,,,,,.............(lAffi.^.a&gfeyjC&i'^,.,.__............................................^...__..@..._@...

Z (ago lytulu osiagnalemt^am) w roku ubiealym pi2?ch6d i dochod w wysoho^ci:

A. Inne nieruchoinoici:

  powienchnia: ____/}^W_JY^^_

o wartoicr _ _,.__.^?5._O..OOO....P^.fy"._

lylul prawny: _ ^^W&fsSkitSl^lSX.....- .-as^&@x@s!:tS@..-.

@L

  1. Posiadam udziafy w sp61Rach hancHowycli z udzialem gmlnnych osdb prawnych lub przedsi?biorc6w, v/ ki6-

     rych uczesmicza^ tatde osoby @ nalezy podai liczb? i emitenta udzialow

@_-AU@...@S&&.C'^&|-...@..-

udzialy Ie slanowia, paliiet wi^kszy nit 10% udzia!6w v/ spoice: @,.@,@@@@

.--.-.,^,^-.....................-^.-@.-.--....-,....--.-.A^-@^@o^^_-.

Z tego lytulu osiagnalemt^tam) w roku ubieotym dochod w v/ysokoSci:

IV.

     rych uczesinicza. lakte osoby @ nalezy podac liczb? i emilenta akcjf:

./^.___cfc^.@

akcje te stanowiq pakiet v/i$kszy niz 10% akcjt w spiiice:/Ui^ _@Q^5^@/c^t'/

WreiwtVaiwny ptistwwM.sviilwo @M, udoslfpiriony pmsi levtUta^



Z lego lylulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dach6d wwysokoSci:

                                 {U>e   s@@kicm_ ...@@..

";"',;.._ '@.. ^.....-. -.@.-.. ,-.-@-.....-,-  _-.L.@L, .,@,.-
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych @ nalezy podai; Hcsbs i emiienta aKcji:

   .................-..@......-....~.^...-.---.^.@.-^-,,'''^^,^--<^^-^__@__@_--..

2 tego lylulu osiaanatemt^lam) w roku ubiegtym dochod w wysokoid:

@..@,..@__ftW     C&c^.< ^
^a-

Nabylemtam) (nabyl moj malzoneh, z wylaczentem mienia przynateznego do jego majatku odrigbnego) od

Skarbu Partslwa, innsj paristwowej osoby prawnej, jednosteh samorza.du terylorialnego. idi zwiazk6w lub od

kornunalne; osoby prawnej nastepujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przeiarou @ nalezy portafc

opts mienia i dat? nabycia, od koao: ...._.__._...............__/l/-!;e_.^Ci^S^&^'l_^-@^___-.@..-............,.

1. Prowadz? dzialalnoSc gospodarcaa. (nalezy poda6 fonne prawna. i przedfniol tiziaIalnoSci):

                                 f\W.      CfiA/MM

   @@.........._-.-............_..-.....-_-.(_..@@..-^-......^...-.....^-@@@ -     ..@@   ..... .

@ osobi^de _____________^_l_^^?__@,,^l:^.C^a.,,,@,_,@

@ wsp6h?e z innymi osobami ,,,,,,,_,,,,._,_^^',.,,^__,<g^c^f^C

^...
   2 lego lylulu osiaonajem($fam) w roku ubiegtym przych6d I dochod w wysohofeci; f\JLuy    ('y^'U^A-

2. Zarzadzam dziaiahoSciq gospodarcza; lub jestem przedslawicielem pelnomocnihiem tshlej dziaIalnoSci (na-

  lezy podai lOrme prawna i przedmiol rizialalnoSci): _,,^]^_,_,J^O^t^^.______..@...._--_@,

  -osobiScie,_,,,,,,,_..,4t^_,__,.^^_;^f^^^______.__._@@.@............,.@..

1-1-,
@ wsp61nie z innymi oscbami     ^ @@@@..@,. ^l;^? .@@@. )Sefi@^@@y-M@@@@@

Z t?3C* ll'!L''l.l c'sl^s"^10'"^^?"'1)l" ''O^L! '-'b'ss1""1 '?c'ch"d'" wys'c^'"^'''1' AAA^   dc

VI(.

     W spolkasrt [ian;ilowych (nsa/ra, siedaba spoiki);     ^ '^^^    ^^/.C^ @

     @ jestsm czlonhiem zarza,du (od kiedy); __^./id^^-n^^^y-^^U------@.-

VV.'ii Hylionnny p(=CE vmw.ilgnroJin pi. udMi^niony pra: LoxIfUL'ftl.



@ jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): @/U*-? CVocu y^\ __

@ jestem cztonkiem Itomisji rewizyjnej (od kiedy):ft^S. @^o&-fCtu

                                    ^.... .^. ^___.^,.^.,.^

    Z lego tyt'Jlu os!sgnaiem(elam) w roku ubiegiym dochod @;.' @@@.ysokoSci:  /m^C^cSu C^LI @ ___

                                                                            /

VIII.

  Inne dochody osiagane : tyiulu za'rudnienia lub InnB) d:la!a!r.ofe;l SBrobkowej mb zajet, r pocianiem kiral

  uzyskiwanych z kezdecD tytutu;             .@^

   _ffl,_._..fatfc-S.<.^rfwtiv^awh   AJ    Wiofe   fcd'sfawt.c.i j^^-ciMi.

    .-A^.^.lff-6-t.^a'.--P.k'vl.@.-__@.._.,..-...___............_._....._.__..___..  @

   -&.......ttoi!A................Afe@---....<@a^^-_%^L.^^

    __6HO^'SQ...@i.K.......___@@@@.___L@-_.@'@@@..@.__.....___..

ix.

   Sktadniki mienia ruchomego o warlofici powyzsj 10 000 ziolych (w przypadku pojazd6w mechanfcznych nalez^

  podai; mart($, model i rok produkcji): ,___^/U^'      dU^&^A.                ___   _   _

X.

   Zobov/iazania pieniezns o wartosci ptwyzej 10 000 ziotych, w lym zadagmele kredyty i pozyczki oraz wanjnRL

   na Jakteh zoslaly udziefone (wobsc kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej i@ysokosci): ________

Wfla'if/j'oniiiiy potz vwwitoiinionn pi. mtoaiflmiony prior buoeKexi?



Powyzsze oiwiadczenie sktadam Swiadomyta). 12 na podstawie art. 233 @ 1 Kodeksu harnego za podanie nie-

prav/dy lub zatajenis prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

.-S^^---..^^^-yx.^           ^S^^^-L.......^.
        (mB)ss5w3it. tf&i;)                                                      tpKlp^l

WiCUvtyl-ViwnY pnex wvi ilgntum pi. iHlwItpWffly ctxia UniltHtu.iS


