
oSwTADCZENTE MAJATKowE

rv6iter zestgpcy w4 @stki
organizacgqinqi+miny, nsoby z

-"'rar+fifo'raz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jtal

&f .axlcrJr&0;..rf .b29.&1.f1....,dnia,,L4).i.t.llb
(miejscowoSi)

Uwaga:

l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego
i zupelnego wypetnienia ka2dej z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,
nzleLy wpisad "nie dotycry".

3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okre5lid prrynale2no5d poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzarfi do majqtku odrgbnego i maj4tku
objgtego malzerisk4 wsprilnoSci4 maj4tkow4.

4. OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie maj 4tkowe obej muje r6wnie2 wierzytelno5ci pienigine.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje

niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladajecego oSwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.

czJ,sc A

Ia, nizejpodpisany(a), ................. . .flR.e.f.Y.CI.......7.0.2.G.8.12,.........fd,....0h APRIy
(imiona i naz$sko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) ..Q.8.: /.a..:. 1363 * . rtrt l.g.o.x.rc

l^a\qn G.rre-r.(:t...1......pr.q.:i: a........0?fa.}']..ofr6a.:..r-b*{/1,!.ff t...::..ry.;)p.e$ffiL..y5c
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisarrri ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, po2.679, z 1998
r. Nr ll3,poz.715 i Nr 162,poz.1126,z 1999 r. Nr 49, po2.483,22000 r. Nr 26, poz.306 orazz
2002 r. Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
ll3, poz. 984, Nr 153 , poz. 127 | i Nr 2 14, poz. 1 806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e
posiadamwchodz4cewskladmalzeriskiejwsp6lnoScimaj4tkowej@

rcarEUn:r-

I.

Zasoby pienig2ne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: 55 331 
i.Sa 

..$,

.......fuAk i.g.nirlm-...... o,bn arts.o&: rrr{oJ .6,o*a,.......
I

(,



- papiery wartoSciow e: ..N l.e. -QOS.Y.tgl

na kwotg: .....1I.t.[....0.CL:.raI

I
l. Dom o powierzc hru: 10./t...n2, owartosciS0? .,A,0.?..,trtul nrawpr ,N,tavwn.,ill){A?l.5f .hA.q^ 0 ,E
2. Mieszkanie o powierzctrni:B&rokn2, o *urto#i,th*[tr"h*r' ."-f:1.......1(r.[.oa:rrar,......

0oH*,^,
3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: Irr€.0.ofi4\powierzchnia: A&.uro wartoSci: ............Jy.re ..D.ehvo-t

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:...]r.rf...0Cslatr.

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: .. .., .. . t/. r.f... 0.o. Ly.L[.!. ..

tytul prawny: .......... L r.8...O.C.*.fr!

III.

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - nalely podad liczbg i emitenta udzial6w:

.rrr.e...CIsirwt

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy niz I\Yo udzial6w w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

,lr.r.a...0.s15uI

ry.

Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji: ...)/.r.L.Op.I1,a!1.......

{'

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: .........I1t9..O0tY.0\.......

o wartoSci: .............h.tt...?.0fi.ia,1.



ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: ....h..).E. frery.d.1...

v.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w dro_dze przetargt - nale?y podai opis mienia i datg nabycia, od
kogo: ......hrC ..0r:Tlralr..

1. Prowadzg dzialalnoS6 gospodarcz42 (nalely podad formg prawn4 i przedmiot

dzialalnoSci;: .......[t rE..O.giho\.

- osobiScie .......... [r. r.g.... E. c.-lk.o,l

Ztego tytulu osi4gn4lem(elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: .ry.r.e..Dot\t/?,!L

2. Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (naleZy podad fo.-g prawn4 i przedmiot dzialalnoSci): .......0.re-...Q$yrarr

- osobiscie .ht.g..0oiLr4l.

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ......Ir.rE...O.{1s(.t

vII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ..........h(tf..Offtyttxt

(,

akcje te stanowiq pakiet wigkszy nil l\Yo akcji w sp6lce:.........[.iE.0,21k 9?,\........

- wsp6lnie z innymi osobami ....1L LL..8T*\L:(.............

- wsp6lnie z innymi osobami .......[r.e ..D. At.*it..



- j estem czlonkiem zaruqdu (od kiedy) : .............. fi t. 8.. 0.0fi.r,&1.

- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy): ...lf.f f....D.CS:ttaq.

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .....!.1F-.0.fifPf

2. W spoldzielniach:

...t/.t.c...Q.0-T$n\

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..tlt.e ...Ocl!.l4lt

3. W fundacjach prowadzqcychdzialalnoS6 gospodarczq: ....tL.1.8.4.O.fl:Alt

- j estem czlonkiem zarz4du (od kiedy) : ........... h l. g.... C.Oeralr.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...J{.t.E...Oc.fir"All

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d kazdego wysokoSci: ..Nt.c-CIA1W1...........

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lttb zajg6, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkuzdego tytulu: ......f,...I!fu".ku....tB.r:.Lr/D..N.r.s-r{.to.....II.[nC.o.?plEv rl
.....1,r\fr.o 5{.0..:. .. 5.3.tth. r\.0 Xr

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..W).f,...P.an$,\

- j estem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : ...... if. K...0 9r.H\,2,f .......

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....I.J.E..Ootuat..

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......Mt.f.,..-O-ffin\t.



Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (mechanicznych przypadku

pojazd6w mechanicznych naleZy podad markg, model i rok produkcji): .gflruc.UkQ......AM*,......

.Io.t,rLn...ttgan.r!....cru.tr.r. btq,.."h.tL..v.:...r,r.0l?eplsu,o mrg]fu"or'...*1.rct'a,*

x.

Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty i pobyczki

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokoSci):

{



czEsc B

Powy2sze o5wiadczenie skladam 6wiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 $ I Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

fl
t Niewla5ciwe skeSlii.


