-.„,__jQ®yMADCZENIE MAJĄTKOWE^ "f"* / Wójta, astępcy wójbi, saiifWtarzB gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki orf DaŁa:2eiB-a5-e2
QSotiy7cara|(fa»|4cef ^ czionł a organu zarządzającego gmirmą osobą d
Haz paoby w^dając^decy^e adminbtracyjne w Itnieidu wófta^ - roi
Uwaga;
1. (teoba jrttttłdaiąca
oświadezentoobowlazi na Jest do zgodnego z prawdą, staraimego I mprinego wypobiieifcatw
nia każde] z rujoryfer
2. Jeiall poszczególne rubr^dd nie zn^dują w konkretny prz^tficu zastosowania, nałeiy wpisać -nłedoty3. Osoba składająca oświadczenie obowdązana jast określić przynależność poszezególnydi składników mająt
kowych, dochodów i zobowiązań do majątku odr^nego i majątku objętego małżeńską wsp<Mno«ią ma
jątkową.
4. Oświadczanie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Ośwladczwiie majątkowe (^łsjmuje również wierzytelności pfmiężne.
6. W części A oświadczenia zawarta są informa<^ jawna, w części B zaś Informacje niejawne dotyczące adre
su zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nlefuchom<^.

CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a). .jM/MC^'^MZ,kŁj2M.^^^.
(Imiona i naiwisko orai naz^^o rodowe)

urodzonyfa).... ŁK:4S£.z,

w

^^.j^ii^k^k^.

^ (miejsca
Cmieisce zatru^iyenia,
zatrudnienia, stanowisko
stanowisko lub
lub ftjnki^s}
ftjnkola)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go
spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne {Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126, z 1999 r. Nr -W, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z ai02 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 18061 oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. • samorządzie 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
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład ma^eńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek
odrębny:
1.
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

— środki pieniężne zgromadzone w waluc

aMimŁ.M..M.2mM£Ł ^
3imML...n.Ma.MS
— papiery wartościowe:

£?./.C

mń^CZĄ
na kwotę:

j

" l . Dom o powierzchni: .....Z'?*^... ml o wartości: JMMS.,.,,
2. Mieszkanie o powierzchnf:

m^, o wartości:

tytuł p|-8wny/v:'^.:<V^t&'^.!.^
tytuł prawny:

C-.d.,<Z...Zh/^(.Z^..

3. Gospodarstwo rolne:
, powierzchnia:

rodzaj gospodarstwa: .J
o wartości:

.j}CP2,.łm.,.zL...

rodzaj zabudowy:.

J.3&gZ..Il£^^,.0&Z£^.^..h^£kf..

i tytuł prawny: .-^..^iS/.
.il^Mjhłkd^.
Z tego tytułu osiąg nąłem(ętam) w roku ubiegłym przychód I dochód w wysokości:
4. inna nieruchomości:

,

/

/

/

Z

' wartości: ..^^..zf:i^k..Z.Ł..
^ tytuł prawny.

iZZ^ikk(kkX£L.^<mkMk^.

III.
Posiadam udziały w spó łkach handlowych - natęży podać liczbę i emitenta udziałów:

ak.....^M£Z^
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ..t7/.£....£^Z^L^.

i: ..^Łcń^m

Z tego tytułu osiągnąłemlęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
Posiadam akcje w spótkacF^ h^dłowyych - należy podać )iczt)ę i emitenta ąkcji:

dtf£..M£f^ZZj.^

akcje te stanowią paldet więl^zy niż 10% akcji w spółce:

dt..mM.uŁ
Z tego tytułu osiągnąlem(ętani) wrroku ubiegłym dochód w wysokości: .Mii..
V
Nabytem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego} od Skar
bu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od ko
munalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis
mienia I datę nabycia, od kogo: ...M/.C....£lhM^ZMĄ

VI.
1. Prowadzę działalność
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.
alnośc opspodarczą^
Qpspo<

'...damm.
7 £ ...aCXSp/£
.Z.....U..Z/

M£
osobiście

,

(fu
— wspó lnie z innymi osobami ...M/.L....MlMMii£i
Z tego tytułu osiągnątemtęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośći: M.Ł.3^ĘŁ.
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, oelnomocnikiem takiej'dzistalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): M!l-f..,..Mk^i€ZĄ
— osobiście
wspólnie z innymi osobami ....M/.£....MQ&iĄ

(7

Z tego tytułu osiągnąłemlęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:../^/^.„ZJ^^^ź

^7

Vii.
1. w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ...Mk..-U£.mX/4'
jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,.JP/X..MP.^377^^..
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): „MiZ,
— jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): .MLCSM^^ZZ^....
Z tego tytułu osiągnąlem(ętBm) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. w spółdzielniach:

..M/.7....^^f£7.p..

^

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..MzCMMadfCZM-

jestem członkiem rady nadzorczej^ (od kiedy)

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.../Z.Ł.kk^i££^...

Z tego tytułu osiągnątem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....X37...

'^k'^kz.Zd

r/ /

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

nk..datjcd^...
— jestem członkiem zarządu {od kiedy): ...MJZ-.^^ZZĄ
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..ł?./Z....M3.M/.LZt
z tego tytutu ostągnątemięłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytutu zatrudnienia lub innej dziełalności zarojbkoweji lub zajęć, z podpniem kwot

dzf^....ZdarMd...

uzyskiwanych z każdego tytutu: MZMMZk.fiZMŁ.M..7/^.^zdC..Ł

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji): XkiZXdZi..Z£Z...^Z.OX:Z?J..r..ZA<2£

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 0)0 złotych, w tym zaciągrlięte kredyty i pożyczki oraz warunki.
na jakich zostały udzieione [wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w

Powyższe oświadczenie składam śwtadomyta), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie
prawdy lub zatajenie prewdy grozi kara pozbawienia wolności.

' Niewłaściwe skreślić.
' Nie dotyczy diietalności wytwórczej w rolnictwie w zekresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodar
stwa rodzinnego.
' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdziaini mieszkaniowych.

