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{miajsca zatrudnienia, atanowlako lub funkcla)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 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 Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h taj ustawy oiwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej wspdlnoici majqtkowej
lub stanowiqce mdj majqtek odrqbny:

urodzony(a)k..,...<<.w

Ja, nizaj podpisanyia)
iona i nazwlako omz nazwltko rodowa)

ImiaJscowoSC)
Uwaga:

1.Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowlqzana jast do zgodnago z prawdq, ttarannago I zupetnago wypetnle-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubrykl nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowanla, naleiy wpitad -nladoty-
Szy^.

3.Osoba sktadajqca oiwiadczanie obowiqzana Jest okreilld przynaleinoid potzczegdlnych skladnlkdw maj^
kowych, dochoddw i zobowiqzad do majqtku odrybnego I majqtku objqtego matzertskq wspdlnoiclq ma-
jqtkowq.

4.Oiwiadczanie o stanle maiatkowym dotyczy majqtku w kra|u I za granieq.

5.Oiwiadczanie o stanie majqtkowym obajmujo rdwniaz wiarzytelnoici pieniqzne.

6.W czqici A oiwiadczania zawarte sq informacje Jawne, w czqici B zai Informacja niejawna dotyczqca adro-
au zamiaazkania sktadajqcego oiwiadczania oraz miejsca poloianla niaruchomoici.

06WIADCZENIE MAJ/yiKOWE
r.dn.9o9m.ny  J



Z tego tytutu osiagnqtem(elam) w roku ubiegtym dophbdw wysoko^ci:..

2. Posiadam udziaty w innych spdlkach handlowych — nalezwpodac liczb? i emitenta udzialdw:

Z tego tytutu osiqgnqtemt^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoici: ....1^.17^,C .̂

III.

1. Posiadam udziaty w spbtkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub przedsigbiorcdw, w kt6-
rych uczestnicza takie osoby — nalezy podad liczb^ i emitenta udziatdw:

/IZ;X#>.*...<rf..^^

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spbtce:kX.\,l.iL.S.!^ .̂...t̂ .̂.</..

tytutprawny:^^..^,/f!.^.J.A^ .̂.7...i..^^:.<^(f^

o wartosci^/..

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:
Z tego tytutu osi^gnatem(ylam) w roku ubiegtym przychbd I dochdd w wysoko^^l:

4. Inne nieruchomoSci:^  ,,j
powierzchnia:D.^.X.8.l.l^L.^ff.jdji2U^.k^^?..^..k^^.Z.

1.Domopowlerzchni:A..,^2.^.m',owartofcl:^..!?...<?......yr..2L.™

tytutprawny:A].^ .̂J...^^.^AQ^.^b^..^^^U..j......~

2.Mie8zkanie o powierzchni: WSt...deJu!.M^ m2, o wartoici:i^^.t.'.C<^t^.^!...j^tl^/..

tytut prawny:/../.

3.Gospodarstwo rolne:id
rodzaj gospodarstwa:pJ...l.f.Cl^^.itc/...^(.c^.powierzchnia:

o wartosci^

— papiery wartoteiowe:

^^

— Srodki pieni^ine zgromadzone w walucie obcej:
M.L<k.^^.t. .̂..

I.

Zasoby pieni^zne:

— irodki pieni^ ine zgromadzone w walucie polakiej:.



— wspdlnie z Innymi osobami^V...I..^^

Z tego tytutu osiegnelem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoCci:L.

VM.
W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spCtki

— jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy):

Z tego tytutu osiegn^temletam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:
2. Zarzadzam dziatalnoscig gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnoici (na

lezy podaC forme prawns i przedmiot dziatalnoCci):

— osobi^ciefi/....i...h

••••/••

).i..yc..s^Ud..J.

,UJdJ.^.rr..

— wspdlnie z innymi osobami/.V..l.i

VI.

1. Prowadze dzjatalnoCC gospodarcze (nalezy podaCforme prawne^przedmiot dziatalnoCci):

v.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrgbnego) od Skar-
bu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastepuj^ce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podaC opis mie

nia i date nabycia, od kogo:

T/>
I..C.

akcje te stanowis pakiet wigkszy niz 10% akcji w spdtce:[kf..A...<,.

Z tego tytutu osisgnstem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoCci:

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych — nalezy podaC liczbe i emitenta akcji:...

Z tego tytutu osisgnslem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci: ...^........

IV.

1. Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziatem gmlnnych osdb prawnych tub przedsiebiorcdw, w ktd-
rych uczestniczg takie osoby — nalezy podaC liczbe i emitenta akcji:



a ^

/Y....L1i^alb^...<^^4..

X.

Zobowi^zanla pieniyzne o warto^ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagni^te kredyty i pozyczkl oraz warunkl,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici):

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw machanicznych naleiy
podad mark^, model i rok produkcji):

— jestem czlonklem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.JS/...^.H.i

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoicl:

vm.

Inne dochody oslagane z tytutu zatrudnlenia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zaj^d, z podanlem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytutu;.,.,,r.^....^r.^~,T/



Powyisze oiwladczenie sktadam ^wladomyfa), 12 na podstawie art 233  1 Kodskau karnego za podania nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoici.


