
^fld^^
    dnia.^--"^5"^^ '         OSVUIADCZENIE MAJATKOWE

  w6Jta,"zaslQpcy wojta, sekretarza gmlny, ekarbniRa gmlny, klercwnika jednostki organlzacyjne} gmlny,

                osoby zarzadzajacej i cz^onKa organu zaizadzajacego gmlnna, osoba^ prawna^

                      oraz osoby wydajacej decyzje adminietracy^no w [mieniu wojta1

                                                  Z@lAifm fl^U      . , d"ia J^,i^. r-

                                                          (tnlelscw/o*^

  Uwaga:

  1. Osoba sMadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgoctnogo z prawda, starannego i zupdnego

     wypelriienia kazdej z rubryk.

  2. Jezeli poszczeg61n9 rubrykl nie znajdujq w KonKretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisafi ,,s\le

     dotvczv".

  3. Osoba skladaj^ca oswiadczenia obowiazana jest okreslifi przynalaznosfi poszczeg61nych sktadnik6w

     maiatkowych, dochod6w i zobowlazart do majathu odrebnago i majatku objetego malioriska,

     wsp6Inoscia, majatkowa,.

  4. Oswiadczenie majathowe dotyczy maj^tfu w Itraju 1 za granica,

   5. Oswiadczenie majatkowe ohejniuje r6wnlez wtenytelnosct pleniezne,

   6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa^ infomiacje jawne, w czesci B zas informacje ntejawne

      dotyczace adresu zamieezkanta sk^dajyego ofiwIadcMnIe oraz Tnisjeca potozenta nlBnichomosci.

 02^66 A

 Ja, nizej podplsany(a). @ J\oU^1^.. AQudl^G^...fa^

                            /I             0      (ifgona i nazwisko Olae nazAlsho rodowe)

 "r@cz@"y(a>._...Q^Qi.&k:......__.@@@@@@_w -....Mfeai.m.......-@^@@@@@@

    ""     '  '   "     .....'@g..          t@@^[gjg^^inj(ifi]gnia.3tano\vlsho(ub"njlk^a)

 no zapoznaniu sie z pKepisam! ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranlczenlu prowadzenia dzialalnosci go-

 spodarcze] pizez osoby pelnlaca li]nte]e publtezne (Dz. U. Nr 106. poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,

 poz. 1126, z 1999 r. Nr 49. poz. 4S3. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. ?113, poz. 984 I Nr 214, poz.

  1806) oraz usiawy z dnia 8 marca 19BO r. o samorzadzle gininnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1691 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 te) ustawy oswiadczam, ze posladam wchodzace w sklad mattefiskiej wspolnosci majaltowej lub

  stanowiace rooj ina)atek odreboy:

  I.

  Zasoby pienletne:

  @ srodkl pteniezna zgromadzone w walucie polsktej: __ail@@drillSMi@@.................____-___.........

@ srodki pleniezne zgromadzone w walude obcej: ..__^^_.,dj(^yiU......

@ paplery wartosciowe: ...........flUiL-dctM&UJL-.

. .^.'na'kwot?: .......^....dOhCiUi.@-.

                               A-  ()

Wrtfwytioniiny praiz ww/.lgntonn.pl. iriMliipntony PTZM UudsHoris-



II.
  1. Oom o powienzchni: _MSQ__ m2. o wartosci: (S'Q ^ CCO tytut prawny: ^ ^

  2. Mieszkanie o powi'erzchni: _^_ m2, o wartosci: _^_^,,,,,,^:,,......... tytul prawny: ___^

  3. Gospodarstwo rolne:

     rodzaj gospodarshva: _____^_...........@^.___@.________ @ powierzchnia:

     o wartosci:                  @     ___   __

rodzaj zabudowy: __

tytui prawny; __

   2 tego tytulu oslagnatem(efam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ^

4. tnne nienichomosci;

   powierzchnia; .,.,...(fc(^l^_jlJ\M.@^l^^

o wartosci:

tyiul prawny. _   ^h^'^/IVfl^, tt.   n^^'E,'l?WI

III.

     Posiadam udziaty w spolkach handlowych @ nalezy podac liczbe f emilenia udzial6w:

     ^.M^...dri^.mA..--_@--..@......-@..............-.--@@...@@@._.................

     udziafy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzial6w w spotce: _ ^.,^-^"^_,._.,.,,_._,_

     2 tego tyiulu oslagnatem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: _^,____

IV.

      Posiadam akcje w spotkach handlowych @ nalezy podac liczb? i emitanta akcji:

akcje te slanowia, pakiet wiekszy ni@ 10% akcji w spoice:

     2 tego tytulu osiagnqtem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .,......@".,.............._,.,,^_^,.^^_@@@@@@@@@@

V.

     Nabylem(am) (nabyt m6j nnateonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od

     Skarbu Panstwa. innej partstwowej osoby prawnej, Jednostek samorza.du <erytorialnego, Ich zwiazkd\v lub od

     komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, kt6re podlegaio zbyciu w drodze przetargu @ nalezy podac

      opis mienia i date nabycia, od kogo:        "-                                      ^ ^

Witfvfftoasny pTzffiEw.w.tIa'ireinn-p), udosliipntofry pruz UsdsNMH



I.Prowadzedziatelnoscgospodarcza^fnalezypodafifonn^prawna.iprzedmiotdzIalalnosci): _

  __AU&.--dflfa(.c&u........................____....@@@@@@@@@_@@@@.@@.@-__....@
  @osobiscie        a  0 __                      ___

@ wspolnie z innymi osobami _

2 tego tytulu oslagnalem(etem) w roku ubiegtym pizychdd i doch6d w wysohosci:

2. Zarzadzam dziatalnoscia, gospodarcza, lub Jestem przedslawlcielem, pelnomocnikiem taklej dziatalnosci

   (nalezy podac form^ prawna. i przedmiot dziafalnosci): ^.........................,.,..^^,^,,,,,,,^,,,,_.^^^^___-@_@@@

B^-.cldyixy-..-
        o a

-wspolnie 2 innymi osobami

Ztegotytuluosiagnalem(etani)wrottu ubieglymdochidwwysohosci: ^@

Vll.

  1. W spakach handlowych (nazwa, sledziba sp6lki):
^@.........dGk(!M

@jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

@jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): _

@jeslem czionkiem komisjl rewlzyjnej (od kiedy); ^

Z lego tytulu osiagnalem(etam) w roRu ubieg(ym doch6d w wysokosci: _

2.Wsp6IdaeIniach:

@jeslem czfonkiein rady nadzorczej3 (od kiedy):

@Jestem czfonkiem komlsji rewizyjnej (od kledy): ^

2 tego tytulu osiagnalem(etem) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: __^_

W2irvThonB[iypntawwr/.6lgnfo[ni.(il,t@a3Slep"'o"yp"eiLexis"@Is



3. W fundacjach prowadzacych dzlatalnosc gospodarcza:

@jeslem cztonkiem zarzqdu (od ktedy):

@ jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kledy): ,.,_-^__

@jestem catonhiem komisji rewizyjnej (od kiedy): _@_

Z lego lytulu osiagnajemfelam) w roku ubieglym dochfld w wysokosci: @

VIII.

   Inne dochody oslagane z lytulu zatrudnienia lub innej dzlalalnosci zarobtowej lub zajec, z podanlem kwot

   uzyskiwanych z kaitdego tytulu;   @      __                                     ................_,@__

     .6S.9^..^.r..........:::::I:L.-..-::::IZI::@@@@@@...@@@@@................

IX.

   SMadnlkl mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdiw mechanicznych natezy

   podac marke, model I rok produkcji): ___-^__,____@@@@@@@@@................-.@....._____@.....-____...................

Zobowiazania plenlezne o wartosoi powyzej 10000 ztotych, w tym zaciagnlela kredyty I pozyczki oraz wanuikl.

najakich zoslaly udzietone (TObec kogo, wzwiazku z)aklm zdarzeniem, wjakle) wysokosci); ________

  .-.^.^t...-k^@^^...JfcL....^

Wrfrwykonanypraoswrtw.sIgnronnpi.ttloatspnIonypiMzLi'xtsNoxH.



;    CZ^Sft 8

       Adres zamieszkania osoby skladajace] oswiadczenie:

Miejsce polozenia niemchomosd wymtenionych w punkcle 11 czesct A (adres):

  1.                                                  __,^,-@@

Powyzsze osw.adczenie skladam ^wladomy(a). it na podslawie art. 233 g 1 Kodeksa kamego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozl kara pozbawlenia wolnosd.

Sw^,...MQll^M.L....               Aj2o2.G^A"g@fe.&,

        (mtajscowoii, data)                                            /1        (podpis)

 ' Niswta&dwe skrefilli.                                                                      ,   ,       . ,
2 Nle dotycey ddatelnoid wytw6rczei w rolnlctwie w zahresle ptoduk^t roSltnnej i nwerz^cej, w fcnniB i zakrosle gospodarsh'/a

   fodzlnneBO-

3 NIe dolyczy rad nadzorczych spffldzielnl tnlsszkaniowych.

WrtrttyKonflnypTOavffiW.ilstKotni-pl. udwiflpniony proi HaliNwH.


