
oSwr.tuczENIE MAJATKOwE
w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy, osoby zarzqdzaj1cej i czlonka organu zaruqdzai1cego gmiln4 osob4
prawnQ oraz osoby rvyoaJqcej Oecyzle adminisiracyjne w imieniuw6jtar

L.U.#-t?.R.f d..i/-..............,uiJ{-.lk^3!-Lh.
(miejscowoS6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.
2. JeLeliposzczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy

wpisad "nie dotycry".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynaleilnoSd poszczeg6lnych

skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowi4zarfi do maj4tku odrgbnego i maj4tku
objgtego mal2er[sk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje r6wniet wierzytelno5ci pienigZne.

6. W czgsci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zal informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.

cz4sc A
Ja,nizejpodpisany(a) ,?.n.tk-s.i.c-u...:.S.fft.(t.7cnal.......12.u..n./..€c

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) .Ot:.0.{.:..L!.A2... ... * .....2.U..f2..t?.RmlJ.t.l:.-..

. . u. G z 4. P ..... n. !.fr .S.r n....... A //. Ca. Rr.c!. il..

.. k. c, n . . .. EU. R.tL.t.,1.T.R ?. d..............

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

dzialalnoSci gospodarczejprzezosobypelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679,z
1998r.Nr 113, poz.715 iNr 162, poz.1126,z1999r.Nr49, po2.483,22000 r.Nr26, poz.306
oraz 22002 r. Nr 1 13, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22001r. Nr 142, poz.l59l orazz2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62,

poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.l27l iNr214, poz.1806), zgodniezart.24htej
ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub

stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: ....1J-t.8.. ..P.eSln.AA

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: .....N..t.A......?.e.Stttpt?.

- papiery wartosciow e: ...........A1 I. 8.....?0.{t n 0.A..

nakwots: ..1/1.e.....fu.i.ru.A.f.



2. Mieszkanie o powierzchni: ......;r....... ffi2, o wartosci: ..il.t8....O.e.7?CZ f
r5rrul prawny : . . . . . . . . . .. . . . . . .U I. 8.... W*T. f.. *2. ?-

',.ff;iTffi[]'.:H ; ur < au..r... z E t av E . . . ., powie ruchria: .%, J.n.. m. .?

o wartosci: .........,1.1,..9.W....?..+H....rodzajzabudowy: ..A/.t8....P-P.f.f..e*.f.

tytnl prawny : ........... ?l/.A.d 5.4lQ. i. i.
Ztego tytulu osiqgn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

........3 3 A.,.*.{....P t.N-.............

4. Inne nieruchomoSci: n 6
.?.U.t*f.* .7s'e..EoWauEt'/ ,
' 

ni d U'i'f ifi;"'i'iAg4 ectr - 4521 m"
flt4t"l6O?l'P""
.U{edb*rtft&ueac
flUte^)Jk4

powierzchni u, (fr( *.*.. :.h$!*. . U?.

B
-?.10.k.KA.:.ll98a?.

o wartosci: ....3.9"m..7 AU........... 3l,.QW-..P*.il.....

tyrul prawn v, lffi.d.W-ll neiL......
fltD1itrA I't*lzgilrt,l

ilI.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych - naleZy podai liczbE i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiE pakiet wigkszy r^tiz l0o/o udzial6w w sp6lce:

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

Iv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - naleZy poda6liczbg i emitenta akcji:

M. !. 8 ......i?. ?. t.*.D.AY.

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l)oh akcji w sp6lce:

... . ..... ..M!.8 a*iY.*r.
Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek, zwylqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du



terytorialnego, ich nviq4k6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re

podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleZy poda6 opis mienia i datq nabycia, od kogo:

. U I E . . .hzf.f*r ... ....

,...........*

vI.
1. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz{ @alezy podad formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

Ht 8.....P.ext*mE
- osobiscie .........=""

- wsp6lnie z innymi osobami ...............-

Ztegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

........ u t.a.....P.eTr..*.7. ?
2.Zarz4dzamdzialalnoSciq gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale2y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalno6ci):

z.a.!$,m.K.....r1z.tr.utvth,u.r.....Q.fr.1.N.....Z.mfr..(.....L2.tLt*.w-f.K.!.F1
- osobiScie ..............=.

- wsp6lnie z innymi osobami ....:............
Ztegotytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

........... N. t 8..... P PI *".f... ....

VIL
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

tv.(E..ffi.?r.
- j estem czlonkiem zarz4drr (od kiedy) : ...........U.1 8.,.Q *T.t!'3'.f .
jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .tlt.E".....D9f:l-*.f ,

- j estem czlonkiem zarupdu(od kiedy) : ...... A..1. 8........A.2T.Y.?.?..? .

- jestem czlonkiem rady nadzo rczej3 (od kiedy): .k.t.!1. ...D.gt.t*".f.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .N!.8.......A.?:T.(.9L.T

Ddra-



Ztego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:

.M ! e......t?. *.T.T*.7.
3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoS6 gospodarczq:

;;;;;;;,;;;;;;;;,;- A;; ;;i;;r
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..1y.t.E....P*.TK.c..Zf.

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .M-t.A......Pe.C(*.7.f.
Ztego tytulu osi4gnqlem(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vm.
Inne dochody osi4gane ztytult zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaiEc, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

lt,P ?t^)

x.
Zabowiqzaria pienig2ne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniEte kredyty i
po1ycdooraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeriem, w j akiej wysokoSci) :

-..!9.?..ff.....,.tf?.7..?:7.y.r...y!..:.?y.Yf PT:t(. t.!.Ew.ttyPk. a,.Pdl.f.F*5Eil
.!I.ttt!/....5...*.^....,..... ..h1.'..h..74.,.Q..9.....Ai11............

^ .l(R.E.o.lri..tvn....RE*lo.0/..r...?p.n.a...H.il?.€c.r.AlaZGQ...k...rtflu*u..lt'd*,nrqzcerv
.p......1,.a.G.Ae1:.a.1t.t.8.......o,....ilr*tfui2ic^t.......3L..U{.f...P.*.M.....

^ ..KRht\.rr...frP.aflk*rPkr.?.ur......U.....A.n.B.rfu.r....*'+.efidtl./....fi.tr....t,
.Lt**.i il...... fr| M,.4.t....fi..t- tv

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w



czESe n
Adres zamieszkaniaosoby skladaj4cej oSwiadczenie: . --,-. - --- - -

Miejsce polo2enia nieruchomosci ouymienionych * prnkti

powyz'sid 6swiadcZ€nie'sktadam Sfriaiiomi(a), iz na po_dstawie Aii.'233 $ 1 Ko'de[iriTdfriego za-

poaanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

/Mi.( i4*1,. ..J.r-,A.A, ?ilfu .
(miejscowo$6, data)

rNi"*tuSci*e*t t.Stie.
2 Ni. dotyczy dzialalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie

produkcji roSlinnej r zwietzgcei, w formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego'

' Ni. aoty. zy rad nadzorczy ch spoldzielni mieszkaniowych'


