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1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda,, starannego i zupelnego wypelnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotv-
czy".

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegoinych sktadnikow majqt-
kowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego matzeriska. wspblnoscia, ma-
jqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie rnajatkowym dotyczy majatku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie rnajatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce adre-
su zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany{a);

,dzony,a)..J.,.̂ .̂ M.. ...

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. Mr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 iNr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswtadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzehskiej wsp6lnosci majqtkowej
lub stanowia.ce m6j maja,tek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej:

— srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:
na kwote:

II.

1. Dom o powierzchni:

tytul prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: m*]y

tytul prawny: .*??/. £•.

3. Gospodarstwo rolne: Tj

rodzaj gospodarstwa:/(S/^-^^'.w.1..-.."'^'-'Vr. powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj * " *-*•*- »^ "̂  * • •— • . • it i i M f t ,-\

tytulprawny: ../WUsUt^^r'."^VL lJy.MW~^y*&.../^^U^^^^^.J.<^.^.^^.^.

Z tego tytulu osia.gna.tem(elam) w roku ubiegtym przych6d i dochod wwvsoko^ci:

4. Inne nieruchomosci: ? ^"~^ î v- < ̂ - v- -(

powierzchnia:

o wartosci:

.oM^

<J



111.
1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w kt6-

rych uczestnicza^ takie osoby — nalezy podalc liczbe i emitenta udziat6w:

udziaty te stanowia, pakiet wi^kszy niz 10% udziat6w w spotce:

Z tego tytutu osia,gna,tem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: flf^cfr. &ry$w$Lt\. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczb§ i emitenta udziatbw:

Z tego tytutu osiqgna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ^7* ̂  & ***&

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w kto-

rycn uczestnicz$ takie osoby — nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

./

akcje te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% akcji w spotce: /.../

Ztego tytutu osia,gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /KV*.&.

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

Z tego tytutu osî gnqtem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samprzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, kt6re podlegato-^b/ciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mie-
nia i date nabycia, od kogo: fl^Lr, &£^M.^^\.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac forme prawnq i przedmiot dziatalnosci):

- wspblniez innymi osobami

Z tego tytutu osiqgn l̂emteiam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pe^oi)*ocnjkiem takiej dziatalnosci (na-
lezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci): /KVl.d ^

- osobiscie

- wspolniez innymi osobami

Z tego tytutu osia_gnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..

^

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

— jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osî gn^tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: ...

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdt

<0-| / \ * \. JJ IJ1 ^



IX.

Sktedniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke, model i rok produkcji):

*^m:^mm^:m^
X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartoSci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwta_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):



Powyzsze oswiadczenie skfadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. *

(miejscowosc, data) (podpis)

^
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