
Uwaga:

LQ ...-:-"15SWIADCZENIE MAJATKOWE
... 03 radnegogminy

JTborT &&£.^L •dnia M,..QAM^
^JiC^J^y (miejscowosc)

1. Osoba skladajqca 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
dotyczy".

3. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skfadnikow
maja.tkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku objetego malzeriska
v/spolnoscia maja.tkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maja,tku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce
adresu zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a), jgfigj^ £B2££Zi &.4/!£.&Q/^..£L
(imiona i nazwisko oraz nazvvisko rodowe)

urodzony(a) ^JS.MA..^M^£.. <£<A/./J7.

J*2UMte60££ &QSa?J>.d.£.CZ& ~ &JZLkL
£dj>MY &&AQL tf/£MC£.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami 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 sklad matzeriskiej wspolnosci

majatkowej lub stanowia.ce moj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: <2Q (3&D z/
Mt&.t/v'teL O^tMJEdi^L

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ^£ Jb.Q. JT Y..CZ. V..

- papiery wartosciowe: £ft£L rP.Qxy^.CZ.)^...

na kwote:
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II.

1. Dom opowierzchni: yf..^EQ.. rn2, owartosci: i£...^..^....f^&fA.f....L/....
tytutprawny: i^^okL O^c^S^^. ^^rkZI....^L.

2. Mieszkanie o powierzchni: /^/£ ..JX?..jy.CZY.... m2- owartosci:
tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ££/M.. J&.QT¥.€.£..¥'... . powierzchnia:
o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytulu osia.gnaJem(§lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

M.L $0rrczy
4. Inne nieruchomosci: ,

Powierzchnia: ^^^.^4^^~^^^-. ^f^fe^-—MKZPtf.
2/£>&£&/&&»-riP^/ffi, OfiSS^ *«-^SsWW*W — /fp<-ip<!p£&.s^-

o wartosci: , » > _ -— ^ ^^ >—>^y^_- -g^tmmSntt: '§{£$•&&. zz~ZRXm* -$5?& *~*~?ltt&&&a!#l

tytul prawny: ^J>3Jtffa rtZ?* <%FMa Z..^^^lL..3^^....1 ^flf^^
^J&smZZca *&£&&. QZSjuk m^i^^Uik^....^e^e^s(^!^. r. 2CL&BP*?*

in.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

/££. JteZ3Z2#L

udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spotce:

Z tego tytulu osia.gnaJem(efam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

/&£. ,n<2.z.rczx

Z tego tytulu osia_gna.lem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

M£. jagZX22il
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akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osiagnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

M..£. J)AZy.cZY

V.

Z tego tytulu osia.gna.fem(efam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwia.zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

,/£(£.. J>^T^cZ.r_.

Vi.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziafalnosci):

o.s&'h.a E(.2Y.C.Z/\rd..
astufa: i/eM^&&£/£..

-osobiscie:

-wspolnie z innymi osobami:

Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

&£ZS£J££Z: - Jg.63Z..,...Q.1.22I..y=-*-^« ^..^.^.r.
2. Zarza.dzam dziafalnoscia. gospodarcza lubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej

dziafalnosci (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziafalnosci):

M.£. J><2.zir.2.z
-osobiscie:

-wspolnie z innymi osobami:

Z tego tytulu osia.gnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
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VII.

Wspofkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): AtCia. $&V^{-&£

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osia.gnaJem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkazdego tytulu: jfSfegSfr^/jf.^fijfer^ £0ag2Et3L£*6kL
£a^Jhuatct Jt/2£&££L =r ^3..^..^:,......^.Z.^Z: {....

DC

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji):

MB£c£Ml £P£(./VT££. = 2£K2£?Z3Z^

M.d.ZJ)A <£? zJZe£Z2>£ r. '^l^oM.......^./^^^2e, xTu.ZQ.s£sr,

x.

Zobowia.zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, wzwia.zku z jakim zdarzeniem, wjakiej

wysokosci): m<£. .jb&z.zc.zx..
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