
(miejsca zatrudnienla, stanowlako lub funkcja)
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 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 Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy o^wiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzertskiej wspdlnoSci majatkowej

lub stanowiace mdj majatak odr?bny:

Ja.nizejpodpiSany(a|
(imiona i nazwlsko oraz nazwltko rodowa)

urodzony(a).l^.t.Q&JSWw ...K\M^^..~ht^>l

(miejacowo^)

Uwaga:
1,Osoba sktadajaca o^wiadczenie obowiazana )a*t do zgodnago z prawdg, atarannago I zupelnego wypetnla-

nla kazdaj z rubryk.

2,Jezeli poszczegblne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wpiseb -nia doty^

ea.
3.Osoba sktadajaca oswiadczenle obowiazana Jest okreilld przynaleino^^ poszczagblnych sktadnlkbw majat-

kowych, dochodow 1 zobowiazart do majatku odrybnago i majftku ob)tego malzensk? wspblnoicia ma-

jatkowq.
4.Oswiadczanie o rtanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granlca.

6, O^wiadczanie o stanla majatkowym obsjmuje rdwniez wlerzytelnoici plenigzne.
6. W czyici A oiwiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czy^ci B zas Informacje niejawna dotyezaca adre-

su zamiaszkanta sktadajacego oswiadczenia oraz miejsca polozenia nieruchomo^cl.

OgWIADCZENIE MAJ^TKOWE
radnagogmlny



Z tago tytutu osiagnalemletarn) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

udziaty te stanowia pakiet wl^kszy nlz 10% udziatdw w spdlce:...

Z tego tytutu osiqgnqtern(gtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

2. Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — nalezy podac liczbg I emitenta udziatdw:.

III.
1. Posiadam udziaty w spbtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przadsi^biorcdw, w kt6-

rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podad liczbe i emitenta udzialow:

owarto^ci:'2J...../[qQ..:Q9.

tytutprawny:

II.
1.Dom o powierzchni: .̂^^.m2, o warto^ci:

tytutprawny:WS^tfjfeSG^^^
2.Mieszkanie o powierzchni: .Ult..^}.QlY.<r .̂̂  m2. o wartoici: .

tytutprawny;
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodaratwa:^.!.p...^?.P .̂.!f..^^-..lpowierzchnia:

owarto^^l:l^i...l^h:.C^;^

rodzaj zabudowy:,,

tytutprawny;,
Z tego tytutu osi^gn^temiftam) w roku ubiegtym przychdd I dochbd w wyaokotel:

4.Inna nieruchomo^^l:
powierzchnia:^ .̂M

— papiery warto^ciowe;.^;}..tL.

nakwotg:

— Srodki pienl^zne zgromadzone w walucie obcej:

I.

Zasoby pieni^zna:
— Srodki plenigine zgromadzone w walucie polskiej:



W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):!!^:&.....l^

—jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):•••-•^

—osobidcie .̂^^....^?ki .̂.̂ t..C<iM..

— wspdlnie z innymi osobami~^

Z tego tytutu osiggngtem(gtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

VI.
1.Prowadzg dziatalno^d gospodarcz^ (nalezy podad form^ prawng i przedmiot dziatalno^ci):.

— osobi^cie-kv-^M.

—wspOlnie z innymi osobami,

\
Z tego tytutu osiegn^tem(etam) w roku ubiegtym przychpd i dochdd w wysoko^ci:

2.Zarzedzam dziatalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalno^ci (na

lezy poda^form^ prawnq i przedmiot dziatalnoSci):

akcje te stanowig pakiet wigkszy niz 10% akcji w spdtce:jXVc...

Z tego tytutu osiggngtemigtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:,

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych — nalezy podad liczbg i emitenta akcji:

Z tego tytutu osiggngtem(gtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

V.
Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytgczeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odrgbnego) od Skar-
bu Padstwa, innej padstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis mie

nia i datg nabycia, od kogo:

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzialem gmlnnych osdb prawnych lub przedsigbiorcdw, w ktd-

rych uczestniczg takie osoby — nalezy podad liczbg i emitenta akcji:
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y^.....^<$>.

I..e.Q.!.

Lttl. Z^i;

•>li""--
^j^sCJii

^F^^^-^^^-g
dj io^Q^T ^a^^^ .̂fiSi,

"*t-^S-..fe!^^BSC^JK^E^L.
^H^.2hL..^E^bIL.

X.
Zobowiazania pienig^ne o wartosci powyze) 10 000 ztotych, w tym zacl^gnlgte kredyty i pozyczki oraz warunkl,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z iakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici):

zz^t^ ;̂^^QrQ^.!^>. .̂...^^LU^s)....^^^^.^^-!
S^^^l^.u4..4^^yi.B.^.)<{ .̂cJi........̂ !,g.3.so.^

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanlcznych nalezy

poda^ mark^, model i rok produkcji):„

— jestam cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):ML.DC?A.'5.SL^(,..„

—jestam cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):iilC...!^feI^.U>i,..„.„

Z tego tytutu osi^gnalem(gtam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:„,,^.„.........,.

VN.
Inne dochody osiggane z tytutu zatrudniania lub innej dziatalnoiol zarobkowaj lub zajgd, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytutu: ...,,




