
OSWIADCZENIE IWAJATKOWE

      radnsso gmfny

,dBia J'@@/;' -ly/' r.

   Uwaga:

   1. Osoba sktadajaca oswiadczenfe obowfazana Jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego

     wypelnlenia kazde^ z rubryk.

  2. Jeze" pGszczeg6tn;e rubt>'tcf n's znajduja w honkretnym przypadku zeisiosowania, nsiezy v/pisac ..nip

     dpt.vjgy".

  3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana Jest okreslffi przynalcznosi poszczag61nych shtadnit;6w

     miaj3,tko\vych, dochod6w i zobowiazari do maja^ihu odr^bneso i majstlai obj^tego fnatzeriska

     wsp6lnoscta, majatkowa.

  4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju t za aranica,.

  5. Oswiadczenie o stanfe maiathowym obcjmuje rownlez v/ierzyfelnosci picni^zne.

  6. W cz^ci A oswiadczsnia zawarte sa informacje jawne, w cz^scf B zas informacje niejawfie dotyczace

    adresu zarnieszkanfa sMadaJa^ceao oswiadczenie oraz miejsca polozenfa nieruchomosc[.

C2E66 A

Ja, nize; podp,sany(a). ,,._^.^^^^/l^^__.__P^.l..r:^_____@_.__.@..@@,_.,____

                                                faniona i noavishfr oro2 raswisho rotloiwe)

uro(i2ony(a)      ^ @ @ _^_ ^j,^,,l,.-,, ____  _ v*' _    iGOri-X'-*-                     @

          '^{'fv.iit.   /.^,   .@)"-"@",    '*/' ^''^ *'   ^@" ;//                          '"""""""""'""""'"""

__.........ffia'b.Miaai_,.Ja<.'i''..?_

,..-..@@^--<^^.-^aj;!S^.........i^5:''.-.

                                       (m)o;sce zaifwinlenlo. stonowisho lub funhcja)

po zapoznaniu sie z przepisami usiaivy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadae gminnym {Dz. U. z 2001 r. Nr 1^2,

poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr 113, poz. 584, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,

poz. 1806). zgodnie z art. 24h lej usiawy oswiadczam. ze posfadam wchodza.ce w sklad malzensklej wsp6lnoSci

maja.lkowej lub stanov/iace rn6j majaiek odr^bny:

1.

Zaso&y pieni?zne:

@ srodki pieni^zne zgromadzone w v/alucie polskiej:          A_.. ;.'-- "'@- @' @"'

@ Srodki pieni^ins zgromadzone w watucie obcej'/t''- @Li''' /'"

@ papiery warto^clowe:          /-;.'. ^).^,\,';                _ _ _          __

 ^.^,................................. ......          na kwol^:                                       __

(I.

  1. Dom o powierzchni: ..,@@@@@^',l^@,.@,^,^___,_ @ . m 2. o '.varloici:    ^J^.,^^ @

     tyiu! prawny: .^^^^.3^/^.,^^,j4^...^._^

Wriu >^lw>n.tny ptM; wwr uonlwni |H. uawil(tw(>nv p-zta LcxtiKuas



2. Miesshanie o powierzchni; _..@_.@_.._@@:@@@ @@@.@.@@@ ni2, o wartosd- ......^..^......@X,^ 7 Y

   tytui prawny:                       </.''    ^ ''@/''-/            _

 S. Gospodaretwo rolne:

   lodzaj oospcdsrslwa: __.......J.KjL-i...:^......._____@__ @ PO'-.teratoia: ......2;^..?Jfy ._t:.:'

   onanosd: _____.....S'2^_^_--.&'.@..@__________________^_______

   rodzaj zebudowy: ^___^.^^^ //^                                            """""

   tyi"ipra""y:..>fifibAaSa^....-_.i'!ill^i^^ ...^.^'A.tSS^t.@..@,.__r__H-^

  Z lego lyluiu osiagn^Iem(elatn) w roku ubiegfym przychod i docliod w wysoliosci'

  -ji.ah-!^..........^'.^-...__^^-^.........il^.r_.@-_...@.-._~~ @@@@

4. Inne nisnjchomosci;

  'pownrzchoia: @_^^^33^<..__l<' .'@ . ?^ .""'@'"f

o warioSci:___ijff

lylul prawny;_ __ A/.^ ^^.^,^-1

@li.

  1. Posiadam udzlsly w spolkach iiandlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcow, w kto-

     fych uczestnicza takie osoby @ natezy podac liczb? i emitente ucizial6v,':

                                            /v.,?   i-t .7\, ^

udzialy Ie slanowla. pakiel wiekszy niz 10% udziaKiw w sp6tee:

Z lego Eytutu OEiagnateni(elann) v/ roku uolegFym dochod v/ \vysot:oici:

2. Posiadam udzlsly v/ innych spolkach handlowych @ nalezy poda; liczbe i emilenta udzialfiv/:

  jf^.^^^.^^^ii^1...... _ 2;1(L'@@SJA'/>,(' __'^'^ ,\ ^p,    ^^A^.^ @^'^/'^/A@_

2 lego EytuSu osiagna[sm($!am) w roku ubiegfym doch6d wwysokosci:

^..----^^^_.^.......-...^..J^_..V^L._______....

]V.

  1 "csisd^n": =S;q's @;.' sps!1;:;:^ .^srid's'.rjCh. z @Jdzbicm 3,":!n^,'ch ocob pra'.'.'nyi:?'. !@_';; p."edc!?!;i':.-;i'.". w ki6-

      rych uGzestnicza^takie osoby@ nalezy poda6 liczb? i emilenia akqL'

     .--..............^--.....^^--^--.....^._.___/t^....^^........_

akqe ie stanowq pakiet wiekszy niz 10% ateji w spoice:

WJMI wyttoitnny ttraii; viwir.iagiiftmn ^1. iMltaifpitiaiily inze; l.cniiHenn:

           ^ ...^,..-..-..           .  .^



2 lego tytulu osiajgnalemt^lam) v/ roku ubieglym dochod wv/ysokofici;

2. Posiadam akqe w innycli spblkacli handlowych @ nalezy podat ifczbe i emilenta akcji:

   ................ @.@.-..-_-._____.-'L.i_..'i-:il;id:..._______.._......._.........

Z Isgo lylulu osiagnalem(e)am) w rohu ubieglym doch6d wwysokosci:

Nabylsm(am) (nabyl nicj malzonek, z wylaczeniem mienia przynalezneoo do jego maja.tku odrebnego) od

Skarbu Pafahva, innej panshrowej osoby prawnej, jednostek samoizadu lerytorialnego, Ich zwiazkow tub od

komunalne) osoby piawnej nastepuja.ce mienie. kl6re podlegalo zbyciu v; drodze przelargu @ nslezy podsi

opis mienja i dale nabycla. od kogo:           A' i@_)ia !~i{?i______

VI.

  1. Prowadze dzialalnosc gospodarma (nalety podai Torine prawna i przedmtot dzialalnoia).

    .@.,____._@_@____......A'i..AJ'^J?__..._.....__....@@@

@ wspolnie z innymi osobami

  Z lego lylulu osiagnalemfelam) w roku ubisglym pizychod i doch6d w wysokosci:         ^_

2. Zacatlzam dzialalnoic^ gospodarcz^ lub jestsm przedslawlcislEm pelnomocnikiem tskle) daalalnosci (na-

  lezy podac forme prawna^ i pizedmiot dzialalnosci): ____    __   ___

  _@___......@.___.-..-..---V;&.@@@@^@SI&@-Z1.._ZZZZZZZZZ.ZZ.

-wsp61nie z innymi osobami

2 '.egO ty'll'U nsia^n^lofril^Iam) ur rC^" i.rhteglwm .:lcichA'11" wycntfn^fr

vn.

     WspiSlkaclihatidlowych(nazv@a.si@dziba spoll;i):          /l:c_ i)^i\(?@

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

WaW wil'prwiy pn-ia VAw/tlpiVgnn.t'l. ixhwfwflW.v crua. I.CtUKtn?



@jestem cdonkiem rady nadzorczej {od kisdy):

@Jestem cztonKiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

2 lego tyiulu OEiE,sn3!sm(?'sm) v.' rol"j ubisgly,". doch5d w V.YSOKOSC:

VIII.

   Inne dochody oslagane z tyiulu zatnjdnienia lub innej dziElslr.cs.Cf zarobkowe; lub =3jeC. z podanlem kwct

   uzyskiwany[:hzkszdegoiy5u!!j:______________@;'@@::.';__2:-&.'Js'&!.C   '@J.'_^'''-'[@'@

IX.

  SktednikI mienia ruoliomego o wartosci powyzaj 10 000 ztolycli (w przypadku pojazdtw mechanicznych nalezy

  poda<5 marke, model i ruk produkcji):               __ ___

    ..i;i&.^^--...'^;^_....@&.X^@._._*.@.t^....._.......a:../;.-.^^__________@.

X.

   Zobowiazsnia pieniszne o wartosci po@yzej 10 000 ztotych, w lym zaciagolele kredyly I potyczki oraz warunki,

   na jakich zostaly udzielone (v/obec kogo. w zwia.zku z Jakim zdarzeniem, w Jakiej wysokosd);

    -...............-../'l^.&:w-.?^;.............;:'i^^.^.^.^^fe^-..._^^^   O/fexji          ____'

    -d.Jt@@3t:i...!@^!^@i^2.@tt__I'i-A.i'____i_j_QiJUs<<L@..______-._-,..@____._._......

    -J^J^ai.;;--!^.....,?,'!.^^.^^--.'..^-........^^^..-...^.^___

I           W;di Wfhmwf pfME'l-.wfii-iBiKWffli m. uafytCTiiony ptiK LeMnMoiBfl

'^^?rerf .         . . -..  .-ri^-HSf^ -             .,      @ ,..,rfl



Powyzsze oswiFidczenie shiadam swiadomy(a). ii na podstawie art. 233 @ 1 KodeRsu hamego a podanie nie-

prswdy lub zaiajenie pravvcly arozi kara pozbawienia wolnofeci.

@?c?^ly'    "-i.-^: - ^@l...@@......                               .--^S^^.^^6^1--?^!^-

           IffiBJscoiwic, Oala)                                                          (pcdpisi

ViWwyHonanf pr.ror ww nIflnhMin pi. irittflQpnIof^ pracs LcriEHcite.


