oSwIADczENIE MAJATKoWE
a

fias.ator.c

osoby wydajqcej decyzie adninistracyjne w imieniu w6jtal

a"ia .*1,.93.,.k'{6
(miejscowoSd)

Uwaga:

l.
2,
3.
4.
5.
6.

Osoba skhdajqcr oSwiadczenie obowiQzana jest do zgodnego z prawdq' starannego
i zupelnego wypehienia kaidej z rubryk
leieli poszczcg6lne rubryki nie znajdujl w konkrctnym prr,ypadku zastosowania,
naldy wpisad "nie dot5lczSr".
Osobr skladajqca oSwiedczenie obowiqzana jest okre5lid przynaldno5d poszczeg6lnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowi{zafr do mejqtku odrgbnego i majqtku
objgtego malrefsk{ wsp6lno3ciq majqtkowl
Ofwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4.
Ofwiadczenie majqtkowe obejmuje n6wnieZ wiezytelno6ci pienig2nc.
W czgfci A ofwiadczenia zlwltte s1 informacje jawne, w czgSci B zaf informacje
niejawne dotyczqce adnesu zamieszkania skladajlcego o5wiedczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

cz4scA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonl(a) ..4.q,..0..8..1t-3..82r, w
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Qgpeearu {.$iJ&"AKIST
po zapozraniu sig z przepisami ustawy z &na
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sierpnia 1997 r. o ograniczeniu

prowadzenia
dzialalnofui gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998

r. Nrl13,poz.7l5 iNr162,poz. 1126,21999r.Nr49,po2.483,22000 r.Nr26,poz.306orazz
2002 r. Nr ll3, poz. 984 i Nr 214, pz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gninnym (Dz. U. z 2001 r, Nr l42,poz. l59l oraz 22002 t. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr
ll3,poz.984, Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy odwiadczam,2e
posiadam wchodzqce w sklad mal2rriskiej wsp6lno3ci maj4tkowej lub-stane*iece-s4-sdqt*
-€ds?bn#-

I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej: ......\).\9.....D-o.IY-C.Z..Y

[1,

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: ""'N'\'e""Dct"'l'Yq'43"'

-papierywartotuiowe:....N.\P.....s...-o.#.q3.9"""
na kwot4: .........N.!.=....p..: iYc..eY.......-'....-.....

,,.
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l. Dom o powierzchni,

$*Y.q.a.tn2, o

Nre
*"rtoSci: D.{Yg}.i tytul prawny: .....N}.--'...}irY.a?3.......--...

prawny: ..lt Sg...P.t'.'..-re.+3.....'.......
2. Mieszkanie o powierzchniu".Spar2, o wartosci:&rgixgl'rtytul
3. Gospodarstwo

-h", N,

t$\6

rod,aj gospodarstwa: .DoJygStpowierzcf,oiuOi-tfiyo *urtotui: ...\.\?.*i-...'.f- 9?.!,.......................
rodzaj zabudowyr ....N.g..s:s.X9"Y............. tytul prawny: ..'-NtE....Dc'...-(.-Y"-c"L"f """"""""""""
Z tego tyhrlu osiqgnqlem(Qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysoko$ci:.!:l!E...Df:i-{.E.z7

4. Inne

nieruchomo6ci:

L

powierzchnia:........Dzrs*zl-A.....N.:P..*A.Py..F***.N.4.....".....3:..:t,......81'l'.'wl"..............

tytnl prawny: .....U.8.4..s\k....&.u..?.\'I.$......U.....$8I.P.Y.lV-... .&o*lo..x-....Psfl.,.. A....n''.l.ss.'st/aatc

........... u.*p.
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III.
Posiadam udziaty w sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbg i emitenta udzial6w:

N\r Ddi <.2-%
u&ialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz

100/o

udzial6w w sp6lce:

Z tego tynrlu osi4gnalem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:

Posiadam akcje w spolkach handlowych - nale2ry podad liczbg i emitenta akcji:

u

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy

niz 10% akcji w spAtce:...N.l,g....)o..Y.:.L?.(....

Z tego tytulu osiegr+lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: .!:'1.\9....D9.r(.9?i

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeruem mienia przynale2nego do jego majatku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale2y podac opis mienia i datg nabyci4 od kogo:
:

::.

::uis:. :.eii

i;,{

::::: :::
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Prowadzg dziatalno6d gospodarcz42 (nale2ry podac formg prawnq

i przedmiot dzialalnodci):

-osobiscie........N.t=...eg-..1Y-c:.L....

- wsp6lnie z innymi osobami ....\t \.?...)-6-..t:.!=?1..

Z tego tytutu osiqgr{em(9lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko5ci: ..N.\8...DO.--'.YC.Z7

2. ZarzSdzan &ialalno6ci4

gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dziatalnorici (nalezy podad formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): ...\:1.\8.Ir...)-..Y.92Y..................
- osobiscie .....N. s*...P5.1.9.-2..X..

-wsp6lniezinnymiosobami...N.lF-....D...?-..f

.-c..?.f..

Z tego tytufu osiagnelem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci:

..!1.ttr......D*Y.P.(

vII.
1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

h

-

....Utg....Dg.tY.e?.!-....

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ...N.if....Sr.f.Y.9?.Y....

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .....NiE...gptX.SZ.3.

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy;: ....N..t9...D.e.I,iC?1

Z tego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysoko6ci: .N.i.%....D".IY.q".!...........

2. W spoldzielniach:
\.).\=....D-d-...r

:s.?. 1....

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : .....N 19.. P9..13. g-2.3........

-

jestem czlonkiem rady nadzorcze.l3 1od ueay;: ....N.\E ....pg.tY.q.?..Y.

-

jestem cdonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy;: ....N.\-e-....H.Y.e13..

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

...\ll-e-...1il!J!f-

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSi gospodarcz4: ...N\E...Dd=..r.(.c-?.Y........

-

jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ......\).\F-...tdIX.qp.5....

-

jestem czlonkiem rzt'ry nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..N.\9......P.r1.9?.7...

..\J.\P....P3:.9kX

Z tego tytulu osiqgn4tem(qlam) w roku ubieglym doch6d kazdego wysokosci: .!.19...F.:.Y.9?.f..

YIII.
kme dochody osi4gane

z tytulu

zatrudnienia lub innej

dzialalnodci

h$

zaj{',, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego t5ihrlu: ....).9.C?t1.+.D-...\13..:.8(*.\.1y.....*_g_...!.T..,p..S.U.Nrt/
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Skledniki mienia ruchomego

o

warto6ci polvyzej 10.000 zlotych

( w przypadku pojazd6w

mechanicznych nalezy podad markg, model i rok produkcji): ....U.,L?P4.....6

x
Zobowiezania pienigine o warto6ci powyzej 10.0@ dotych, w tym zaci4gnigte

kdyty i

prltyczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakj,m zdarzeniem, w jakiej

wysokotui):

....XPs.p:r....*!rr.p.-r.c.e?^]y.....N.*-..*fiKs.P....)2...1*.LI......!*.....?..ffs.*u........................
......4*gflp..pri.\K..!--\.tr--.V--....N..H.-{.$?.r..-o..S.(t.....G.}..a-a...e...?.......N*......993....s..........

......3?o-...r,.Ail-.f..P.oi*2si.gcc....94....:3.1..4I:...t.l*....\-2..\e.N.....3I,..{?...2."LSr...........
.......f..&,.{9..n *4.3..;.....=...t"p.re.uN.,.E.....:...H.e.}eH...............
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cz4sc B

Pourylsze oswiadczenie skladam Swiadomfla),
podanie nieprawdy lub

*t{enie

ilrn

podstawie

tL 233 $ I Kodeksu karnego za

prawdy grozi kara pozbawienia wolnofui.

0pt
(miejscowo56, dara)

I Niewladciwe slceslii.

l*-

(podpis)

