
oSwraoczENrE MAJATKowE
w5jta; zastgpey wSjta; sekretarza gminy; skarbnika gminy, kierownika jednostki

organizacyjnej gminy,
pr*wnQ erareseby wydnjQeqi deeyqie administruerine rv imieniu rvojt#

..t.t144..8..i4.1,V....... a,,iu .Zk*.g-b.,.h}.!.?..,.
(miejscowo56)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia kaZdej z rubryk.
2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleZy

wpisad "nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowiqzana jest okreSlid przynaleLnoSd poszczegrilnych

skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego malzeriskq wsp6lnoSci4 maj4tkowq.

4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnie2 wierrytelno5ci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiad czenia zawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zal informacje

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladajQcego oSwiadczenie oraz miejsca
poloZenia nieruchomoSci.

CZ\SC A
la,niLejpodpisany("), .J.4..N..U.51........?1?f 8........;..Y.9.A.........

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) ..2b.,Q.2.,..:t.9.50..r!.................... * .........1=.U.S.l-.1.N.1..E

tlu.E tsKt . ..q$a.p-n.E K.. . .5P. oRLu i REKRE A.qJ.l w l,t/.SaRr9l(.rE. . ....

=DY BEKiAR.
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z drna 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przezosoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz.679,z
1998 r. Nr 113, poz.7l5 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, 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 orazz2002r. Nr 23, poz.220,Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.l27I i Nr 214, poz. 1806), zgodnie zart.24htej
ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz4ce w sklad malZeirskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub
stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienig2ne: 2 {1 t t. Ae
- sroali pienigzne zgromadzone w walucie polskiej : ..........?.Y).'..!. !. Q.,.. 1.? PLN

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej: ............\{.!.E......D.0.I-y..e.e.Y

- papiery wartosciowe: ........................ N. J. 8....... D..OI.Y.C4.Y

na kwotg:

tu



II.
t. Dom o powierzchni , ..1.29......... D2, o wrto&:i: ..100.,.Q}.Q.,:..P..|=.1{

rytnr prawny, . ffi . fi t l,e n sti.q...... n :.po ln0' i r,..... m *.lqJ.k .Ql:u.a.

2. Mieszlranie o powierzchni, ...17..2......m2, o wartosci: ..L00.,.000.,,.P1".N

tytul prawny, .fr.g/.ie. d. S.l'-fi ..... ld S.paln O it .. m qgfk0.{n1.0..

' .3iji'ffiffiffi; ........ 1 r. 1.1:......00. Ly. i. l.:!........,powierzchnia:

o warto5ci: ..........rod2aj zabudowy:

tSrtul prawny: ................

Ztego tytutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w

wysoko3ci:

4.Inne nieruchomoSci:

powierzchni u,a).G*rili.Zl.,Znl.:.1b,9.9.?.,:P..l.l{.. $.Ilaalka..?.1rl.0.w.'....4.?.?.,9,N.,:.?LN'

o warrosci: rual.iei.s.k0...w.s.p.dlnoii..rna.[qtl"p.tl9,..p)!o.ctlii.dutl.k,ff.g|.-at-

tlrhrr prawuy , lhfr;9.gQ,,..?.1N...d1..y.0..p.+gli....d.p.m.il..9..p.Q.rt.ll:l!fi'...,..2.4I.,QQ.Q.,:.iLN

trr. c) i d)- mal|qIek odrqbng

::* * : 
*.:"1,t' "5tiit:r1,* * 

: 

* 
:*'::-

udnaly te stanowiq pakiet wigkszy ru? l0o/o udzial6w w sp6lce:

Ztego tytutu osiqgn4lem(glam) w roku ubiegtym doch6d w

wysokoSci:

w.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - relezy podac liczk i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ntz l0% akcji w sp6lce:

Ztego tJrtulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek,zwyl4czeniem mienia przynaleinego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu



terytorialnego, ich zwiqzklw lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciuw drodze przetargu - nalehy podac opis mienia i datg nabycia,od kogo:

alI.8 ..)0.iY el.y

i. Prowadzq dzialalnos6 gospodarcz$ (nalezy poda6 formg prawn4 i przedmiot

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w-roku ubiegtym prrychld i doch6d w

wysokoSci:

2. Zarzqdzam dzialalnoSci4 gospodarczE lub jestem przedstawicielem petnomocnikiern takiej
dzialalnosci(nalezy podai for*? prawn4 i przedmiot dzialalaosci):

.r{tE. !-0il 0t Y

- osobiScie

- wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytufu osi4gn4lem(Qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

YII.
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

... N. J. 8 ......)_0 LY. Q. I.y.
- jestem czlonkiem zav4fu(od kiedy):

- jestem czlonkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlorkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Ztego brrulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w
wysokoSci:

- jestem czlonkiem zaruEdu(od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

k



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

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

3. W fundacjach prowadz4cych dziil.alnoil, gospodarcz4:

... N !. 9......... D.Q.-r-y. c.a y.

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego [tulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

VIII.
Inne dochody osiqgane ztyttill zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajE(,, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkuZdego tytulu:

.. 2...1$. ut.tt..... za-.r*d.n.i e.nr.e.... .. ..:... hb "5.5 2..,. M.... 21

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyZej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy podad markg, model i rok produkcji):

s.CI.lI0.Eh dd. . p-sohq{.y . . .yQ.-L-K s.l^{ac.F N . . .IQU.RA..\I. . . !,h.kd..
ak prod , 2pPU

x.
Zobowiqzarria pienigZne o wartoSci powyZej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i
polyczki oraz warunki, najakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuzjakim
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

A,

N,tr Dr)TV C 7V



czqSc n
Adres zamieszkania-osohv-skladaiacel

oSwiadczenie:

Mieisce poloZenia nieruchomoSci wymienionych w punkcie II czgSci A (adres):

Powy2sze oSwiaddzbriie'sktadam Swiadomy(i), rZia podstawie art.233 $ I Kocleksu Karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

1 Niewlaiciwe skreSlii.
2 Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roSlinnej i zwierzEcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

3 Nie dotycry rad nadzorczych sp6tdzielni mieszkaniowych.

(miejscowo56, data)


