
<miejsce zatrudnjenia, stanowisko lub funkcja)

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 tej ustawy o^wiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzedskiej wspolnoSci maj^tkowej
lub stanowi^ce moj maj^tek odr?bny:

4.Odwiadczenie o stanie majatkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granica.

5.Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rdwniez wierzytalnodci pianigzna.

6.W czy ici A oiwiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^dci B zai informacie niejawne dotyczaca adre-
su zamieszkania sktadaj^cego odwiadczenie oraz mietsca poloienia nieruchomosci.

CZESCA
Ja.nizejpodpisanyla)M.6S-.9ft.2!.9.^^^^•?.

(imiona i nazwisko oraz nazwtsko rodowe)

urodzonyla)A8O^A.Q.^ .̂few

0^W1ADCZENIE MAJ^TKOWE
radnego gminy   M^ NO^dnla .

(miejscowo^)

Uwaga:
1.Osoba sktadaj^ca odwiadczenie obowi^zana jest do zgodnago z prawdq. starannego i zupotnago wypetnie-

nia kazdej z rubryk.
2.Jeieli poszczegdlne rubryki nia znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania. nalezy wpisad -nia doty-

saC-

3.Osoba sktadajqca odwiadczenie obowlqzana jest okredlid przynalaino^^ poszczegdlnych skiadnikdw ma)ff-
kowych, dochoddw i zobowi^zad do majatku odrgbnago i maj^tku obj^tego malzehska wspdlnodci^ rat-



Z tego tytutu osiqgnetemlefam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoici:.

udziaty te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spolce:.

Z tego tytutu osiqgnqtem(^lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: MI^

2. Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — nalezy podab iiczbe i emitenta udziatdw:

1. Posiadam udziaty w spbtkach handlowych z udzialem gminnych osbb prawnych lub przedsi^biorcbw, w kt6-
rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podab liczb^ i emitenta udziatow:

tytul prawny:

tytul prawny:
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .

.Q.^e.y.i.&..^,IB.J^!A

o wartosci;

2.Mieszkanie o powierzchni: fi.V..PS^^̂.C3!L m2. o wartoSci:

tytut prawny:
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....Q.&?2.kN.Q.!3>.kD.&:, powierzchnia: ...At. J..?..S>3.

owartosci:^^

II.
1. Dom o powierzchni:>Q.m2, o wartoici:ik>.Q....Tfe....3^.

nakwotg:

— ^rodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: ..I?iP.S^.GiSt!

I.

Zasoby pieni^zne:
— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:.



—osobi^cie

—wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgn^lemlgtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

VH.
W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): .....̂ ^.i^.....S5.fi^^3:!s!

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

—osobiscie

—wspdiniez innymi osobami

Z tego tytutu osiagn^tem(^lam) w roku ubiegtym przychbd i dochdd w wysoko^ci:

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarczg lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnosci (na
lezy podac form^ prawn^ i przedmiot dzialalno^ci):

VI.

1. Prowadz^ dziatalno^ gospodarczq (nalezy podad formg prawn^ i przedmiot dziatalno^cil:

Z tego tytutu osiqgnqtem(gtam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

V.

Nabytem(am) (nabyl m6j matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastgpuj^ce mienie, ktbre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda^ opis mie
nia i datg nabycia, od kogo:^^

akcje te stanowi$ pakiet wigkszy niz 10% akcji w spdtce:

Z tego tytulu osi^gn^tem(gtam) w roku ubieglym dochdd w wysoko^ci:

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych — nalezy podac liczbf i emitenta akcji:
..rutS^

IV.

1. Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorcdw, w ktd-
rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podad liczbg i emitenta akcji:



X.

Zobowi^zania pienigzne o warto^ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gnigte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko&ci):

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto&i powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw mechanicznych nalezy
poda^ mark^, model i rok produkcji): ....Cil.^^^3^^

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):„

Z tego tytulu osi^gnqtemlglam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

VIM.
Inne dochody osiegane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajg, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytulu: ^m^S<AS^ls^^!^^hL^^^LQ^KA2a^



f\mm(
""(podpW

Powyzsza o^wiadczenie sktadam Swiadomy(a), U na podstawie art 233 5 1 Kodekau karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woinoici.


