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Uwaga:

1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupetnego wypelnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja.w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotvczy".

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow maja>
kowych, dochodow i zobowiazari do majattu odn?bnego i majatau objetego maizeriska. wspolnoscia^ ma-
jatkowa..

4. Oswiadczenie majataowe dotyczy majafcu w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a)

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe) urodzony(a)

urodzony(a) 93.l9i.:..!\%h.«. w ^^L...gM±.M^>M£,.
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^'j^^a.-Am^Mm^. iDhim^..

S^L^SmmjOl |̂m<£W
M...^kub.ah!icat!i, U$s!wm&k •-. cL.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz.
1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze
posiadam wchodzace w sktad malzeriskiej wspolnosci majajkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:

Zasoby pieniezne: —srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: /.VJ.)^...M'.0^H^^X

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: f)fi.&...\AJJlk\A[/X<)A

—papiery wartosciowe: .()/)?&...OiOx^'XsA.

na kwote: ^....flW$mw%

\^\



1. Dom opowierzchni:.../l.0.0. m2, owartosci:....M(Lb^.>..^... tytut prawny:....U6M^4r^-^-^
2. Mieszkanie opowierzchni:...:.?.. m2, owartosd:..^T^...(l0^h^\.. tytut prawny: /K?.?£..(M5^.^SA
3. Gospodarstwo rolne: ^ . .

rodzaj gospodarstwa: .^i.(fk^. powierzchnia: f}/\0(L.Q>0^^^
o wartosci: /)l.V.^....0^.'Sl^,

rodzaj zabudowy: !)(¥?&<>..
tytut prawny: J)C^y^..0L3?^^A.

Z tego tytutu osiai)najem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: \ r ^ . r . * i

powierzchnia: 0}U±M- ck^OMfi [ag<oML..$&^!M^
owartosci: 3.0.(L..S^.:.A...

v< -r-tytut prawny: /^5^X£4S.^C?.SiC

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych -nalezy podac liczbf i emitenta udziatow:

/k\t...<fev}A^U

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatow wspotce: (VX^L.-.tXiUyC^y.^ty.

Ztego tytutu osiajnajem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: /Vl.V£-....(M^H^i^kV.

otce: M.)L..a<).m^y

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

m^..A$^yhty.

akcje te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% akcji wspotce: /V^.^....«\)?^SAV.?V.y\,

Ztego tytutu osiajnatemfetam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci ./V\^...fl^U/lC.^.V^

v.

Nabytem(am) {nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majajku odrebnego) od Skarbu
Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej
osoby prawnej nast^pujace mienie, ktore podlegato zbyciu wdrodze przetargu —nalezy podac opis
mienia idate nabycia, od kogo: /W.7^...I^t.VA.C^.V\



VI.

.2. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcza, (nalezy podac forme prawny i przedmiot dziatalnosci):

"fc
-osobiscie M\&....d$.yul

- wspolnie zinnymi osobami (Yk\tLi...MiQx^^Mi

Ztego tytutu osiajgnatem(etam) w roku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: flfiA&*..£Mf.

2. Zarzadzam dziatalnosci^ gospodarczajub jestem przedstawicieiem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy

podac form§ prawna. i przedmiot dziatalnosci):

S-osobiscie /W&...mW$M}u

- wspolnie z innymi osobami /)(iyL...(}:P3^9^^S/.

Ztego tytutu osiajgnajem(etam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: /Yl0r£....(M}.v^9^1".

VII.

1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

d£ffl&l,.vyv?<M&}

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): /\(Y^...&.Ql^AsJ^l
— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): A(\<V^....cLO."
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): CV^O^.....U^)^rr^A^

Ztego tytutu osiaijnajem(etem) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ^^^...£^.1^.0^.^..

2. W spotdzielniach: A0.V&. AqW.Wlka.

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): DJlCfL.
jestem cztonkiem rady nadzorczej3 {od kiedy) ./V1:v£....cLj2>UaA^.^.
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /V>.>C Wr?>^.\s\VJ>\{\.

Ztego tytutu osiqgnajem(etem) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: /tyy^..!r!>~^^£^V



3. Wfundacjach prowadzacych dziatalnosc gospodarczaj fifi&...(2&k\S£k\A: 1
— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): l)fiO&....Q£Ety&£A
— jestem cztonkiem rady nadzorczej {od kiedy): f)fiofe....Ck&F$£-.
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /3^y>£-...D^.M^.c^N^.

Ztego tytutu osia£jnaJem(etem) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: CX?±yL-..Q\Q^&Q>/\..

VIII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj§c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu:

2..>k&I.v\ ai3i>^^^ ($.\^.r?.:?xr:.:.\^. ^,:.y.^a.^-Sv^.^..v..,/..tt...w..:j.v-^.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podac mark§, modej i rok produkcji):

At.A>.U.....ftfi^.V>:yA.

x.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia,gni§te kredyty i pozyczki oraz warunki, na

jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

&v&. 'MT*$-



CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadajacej oswiadczenie: kSJft.&fy.Al..^ A$:.Q9.^.^^*.Q\A.

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):

1 .€?Mkt<gk.&4..f...Mr$^^
2.

3.

4.

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

JoiU» '̂(«J/o^^1%'i-o«.a(MiJ djtfiuMvQ-
(miejscowosc, data) (podpis) V

1 Niewtasciwe skreslic.
Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego.

3Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.


