
(miejsm zetrudnienla, atanowlsko tub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sannorz^dzie 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 oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzehskiej wspdlnoici maj^tkowej
lub stanowi^ce rndj majatek odr^bny:

urodzonyia)JIM^.B^Aw

4.O^wiadczenie o stanle maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju I za granica.

5.O^wiadczenie o stanle maj^tkowym obejmuje rdwnlez wlerzytelnoicl pienigine.

6.W czgici A oiwladczenia zawarte sa informacje jawne, w czgicl B zal Informaeje nlejawne dotycz^ce adra-
su zamieszkania skladajacego oiwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoici.

CZ^S^^A
Ja,nizejpodpisany(a)j^|M!^J^..IH^^^^

\   (tmiond i nazwlsko oraz nazwiako rodowe)

Uwaga:

1.Osoba sktadaj^ca oiwiadczenie obowi^zana Jest do zgodnago z prawdq, atarannago I zupatnego wypelnie-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlna rubryki nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wplsad -nl dotv-
WZ.

3.Osoba skladajaca oiwiadczenie obowl^zana jest okreilld przynaleinoi^ poszczegdlnych sktadnlkdw ma|gt-
kowych, dochodow i zobowigzeb do majatku odrgbnego I maj^tku objftego malzeriska wspdlnoici^ ma-
jk

OgWIADCZENIE MAJ^TKOWE
radne8oamlny



U   J
Z tego tytutu osi^gnglemletam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:..

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spdtce:

Z tego tytulu osi^gnatem(^tam) w roku ubieglym dochdd w wysokodci:

2. Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — nalezy podad liczb^ i emitenta udziatdw:.

III.

1. Posiadam udziaty w spdlkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcdw, w kt6-
rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podad liczb^ i emitenta udziatdw:

owarto^ci:

tytul prawny: ....

II.
1.Dom o powierzchni:AjAm2, o wprtodci:J^5Dj8.V.vLi

tytutprawny:HQ^.^^lft^^k'A^^ftl&.iA^.ka
2.Mieszkanie o powierzchni:m2, o wartodci:

tytutprawny:
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:/Xj .̂kMt.,, powierzchnia: ,.m,aM

owartodci:A^CQQ
rodza) zabudowy:\^
tytut prawny: ..A

Z tego tytulu osi^gn^teml^tam) w roku ubieglym przychpd i dochdd w wy

4.Inne nieruchomo^ci:     .
powierzchnia: ...̂ i^

— papiery warto&ciowe:

Sal.
na kwot^:

— drodkl pieni^ine zgromadzons w walucie obcej:

I.

Zasoby pieni^zne:
— drodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:ttM...



—jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):.

vn.

W spdtkach handlowych (nazwa. siedziba spdtkij:

—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami

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

Z tego tytutu osiagnatemlgtam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:
2. Zarzadzam dziatalnodcia gospodarcza lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnodci (na

lezy podad forma prawna i przedmiot dzialalnoSci):

-osobidcie^....A...

—wspdlnie z innymi osobami

VI.

1. Prowadzgdzialalno^go8podarczQ (nalezy podad forme prawnaiprzedmiotdziatalnofci):

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytgczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrgbnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komu-
nalnej osoby prawnej nast^pujace mienie, ktbre podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda^ opis mie

nia i datg nabycia, od kogo:

!MMk

j)0
Z tego tytutu osiggngtem(gtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:.

akcje te stanowia pakiet wigkszy niz 10% akcji w spdtce:

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

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

IV.

1. Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsigbiorcdw, w ktd-
rych uczestnicza takie osoby — nalezy podad liczbg i emitenta akcji:



Z^^^plIZZZ'M

0

kupflitta^

Zobowiazania pieniszne o warto^ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagnigta kredyty i pozyczki oraz warunkl,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoici):

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych naleiy
poda markg, model i rok produkcji):

L^...tuSM^^.ii.^kM.kiAadu&ma

i)

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):M

—jastam cztonkiem komisii rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoici:,

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienla lub innej dziatalnofci zarobkowej lub zajg^, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kd tt




