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Uwaga:
(

1.

2,
3.
4.
5.
6.

Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
Jeteli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania,
naleZy wpisad "nie dotyczy".
Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5lid przynaleLnoSd poszczeg6lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochodriw i zobowi1zafi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego mal2eriskq wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dofyczy maj4tku w kraju i za granicq.
OSwiadczenie maj qtkowe obejmuj e r6wniei, wierzytelno5ci pienig2ne.
W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czg5ci B zaS informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.
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(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

uro dzo

ny(

al

.

9. 9. : 96.,.4.3. .6.

?:., . .,

*

..

.

.

{.N V.gp.!J | .?
.

.Ltepr.D .ClHrNy r . \:!l S.>rS. .9ke$.re

l\t*.$. .: .lreeczl.s.Y.

..

..

r'hTSSQl*.*, opr AYy
kre a-oui!\ k. a*JtflTl"Hbolitt'ifffiyffu:

po

z przepisaHri ustawy z

dnia2t sierpnia'19; ;.

;';;;).niu

p.o*u dzenia
(Dz.
U. Nr 106, poz. 679, z 1998
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelniEce funkcje publiczne
r. Nr I 13, poz. 71 5 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 orz z
2002r. Nr 113,po2.984 i Nr 2l4,poz. 1806) oraz ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz. 1597 orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr
113,po2.984, Nr 753,poz.l27l i Nr 214, poz.1806), zgodnie zart.24htej ustawy oSwiadczam,2e
zapoznaHiu sig

posiadamwchodz4cewskladmaizeriskiejwspolnoScimaj4tkowejl@
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Zasoby pienigzne:

- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ..... ..[-ll,E..
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- 6rodki pienigine zgromadzone wwalucie obcej:

- papiery warto6ciowe:

....Nf*....)c.XciY.r..

na kwots: .....Yr9....)p..r J9..?Y......
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N.c
Dom o powierz.t"i, tl..:*p."t"2, o wartoSci: si.,y"Cl:t tyul prawny: ..\1r"r.....9.p.1IX.9.i-.Y.
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2. Mieszkanie o powierzchni:?..".S!H2, o wartoSci:y5/,tlltytr,rl prawny: .U.rg...Dp:,.YC.eY...............
3. Gosoodarstwo rolne:

Nre

\ri€

rodzaj gospodarstwa: ..-Ds--'.ii-.c..t-ipowierzchniail:tkYo wartosci: ..N,.It...DPi1.qAY
rodzaj zabudowy, .$.p-.p.g-lti.LY...................t5rtul prawny: .\i-z-....).t-'.1.-c..?YZ tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:..\..,E..).e.Y.C.?Y
4. lnne nienrchomo6ci:

powierzchnia:..........)er*grs.....N.rp-a$.krp.;.x*NA.....e.....Re..*.......{L1...(*L..............

tytul prawny: ....[.t*p.srS...Iri.?}{,.4.....k{...-q8,!.D.N.r.V...241o..r..

,Se.L..A..r*e.....4.S-s.1i/..z.q.4a....,..YAE2.vNSLA..Ui.e+tt'ia\c....nS{ALtot ,ft

III.
Posiadam udzialy w spotkach handlowych - nale2y podad liczbq i emitenra udzial6w:

N.tg*....)dL\J.!"1
udziaty te stanowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzial6w w spolce:

N.s..p...p-:Y.c.p.t
Z tego tltulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokofci: ............'........

rv.
Posiadam akcje w spolkach handlowych - naleZy podac liczbg i emitenta akcji:
......\-{t\

h

_€_...}.6.t.9..,. Y

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ruz l0%o akcjiw spolce:.......!L-6-...D-93C.?Y...

Z tego tyhrlu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: N.ie.-).oLt.C-eY..

v.
Nabylem(arr) (nabyl m6j mal2onek, z wyl1czeuem mienia przynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu naleiry poda6 opis mienia datg nabyci4 od kogo: .............
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1. Prowadzg dzialalno66 gospodarcz42 (nalezy podad formE prawnq
.N.€....

i

przedmiot dzialalno6ci):

Dp3g.#.......

- osobiscie .......N.tfl ...).dH,czrY...

- wspolnie z innymi osobami ...1t\{.....}'..f3.9'.j/-Y-

Z tego tytulu osiqgn4lem(elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokogci: .t!F...JDJX..c.rY

2. Zarzdzar

dzialalnoSci4 gospodarcz4 lub jestem przedstawicielern pehromocnikiem takiej

dzialalnodci (nalezy podac formg prawn4 i przedmiot &ialalno6ci): ..l.tq...eg.X.q?Y..................
- osobi{cie .....$.i8.... 25...:.Y.-cp. Y

- wspolnie z innymi osobami

...\9...pp.J,:(t"..Y..

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:

YII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...!i.!-s...:Pmt:...
-

fl

tlx

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedv): .....!i.r9-...)f.*!..2Y.

..\i.r-f-.]p.IYt?Y

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..N.fg-....P.4i.Y.etY..........

Ztegotytutu osi4gn4lem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ..N.1{,.Dp.Lt.!?Y

tlir. to:r(

ct-H

-

jestem czlonkiem zarz.qdu(od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorcze;3 1od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...N.I8...DQTK.-C3.(

..\.tf....>c:3.9H

Ztegoqrtutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .\tK..+)PJKt'1,.:{.............

3. W tundacjach prowad z4cychdzialalnoSd gospodarcz4:
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-

Ng. -25X!1.t

estem czlonkiem zan4du(od kiedy) : .....1'.r.g. "p.OT{. 9:l}L........'.'

..ti.r€....-D*{.Cj}H.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..NlE..)pIf.q"2Y...........

Ztegoqrtutu osi4gn4lem(elarn) w roku ubiegtym doch6d ka2dego wysokoSci: ...NrE..3oT/.

Inne dochody osi4gane

z

podaniem kwot uzyskiwanyc

t5rtutu zafudnienia

W.

lub innej dzialalnoSci zarobkowej b,tb zajg6,

z

h zkaidego tytutu: )eCxrAD....l*f.ISC.*.$).J.....?g...F.F.O..VS.fy

..?9A.9Y...2.q...kAc..v.....h(....p.\d.?.(..\8....58.5.ep-,?8..-..f.,..3c.c+t.eD...[?:(*.-tS.\"{
...L..D.?rtk.Ar"s.c.;ca.....1$:(,.gcN:tt .$Npt...c.),c..9.1L.9.rE....L*..?ata..{,...
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IX.
Skladniki mienia ruchomego

o

warto5ci powyZej 10.000 ztotych

( w przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y podad markg, model i rok produkcji): ......\1ft?...Q.*.....6.............
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Zntowrqzania pienigZne o wartodci powyzej 10.000 zlotyc\ w tym zaci1epigte laedyty

i W|yc*i

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiezku z jakrm zdanentem, w jakiej
wysoko6ci):

....X,p-p.p.x.r:....Lt3.-.-S.-z--c.zss.x....i-\.s:..? .(,1t..P.....P..rr*e..c1....\c....84N.r*J................

....r;[c;1p-D.$ri:....\i.lzY--...1r...\,{xso.r* ci.....b.'a.es2....e.I.....N.t--....Dr,9*s.....
......he.r-.sI..r...3ex5-.r$*2e....P.p-...>.3r-$f.Y.....N*....)a.rP.s.....3.!..P.,..?..?t6-i.,..
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czqSc n

Pour5r2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),

i2 na podstawie

aft 233 $ 1 Kodeksu karnego

podanie nieprandy 1ub zatdenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.
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