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Uvvaga:

1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda,, starannego i zupetnego
wypelnienia kazclej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosov/ania, nalezy v/pisac ,.nie
dotyczy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skfadnikow
maja.tkowych, dochodow i zobowiqzari do maja.tku odrebnego i majqtku objecego maizeriskq
wspolnoscia. majatkowa.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczace
adresu zamieszkania skladaja.cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZESC A

Ja, nizej podpisany(a),
urodzony(a)

J.^X|2...y'6Xj. dW.\^.Qb).f^k
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01"^ oraz nazwisko rodowe)
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J^.^l?v± &Q\Avi
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Q.'W'nw ^ dJi£M?.Q.zfy.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ 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 skiad matzeriskiej wspolnosci
majatkowej lub stanov/iace moj majatek odr^bny:
!.

Zasoby pieniezne:

•srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej:

srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej:
- papiery wartosciowe:

^V& ,°^j0Yi^tki

([&£& QLo^to
(\AaZ. .£>Lo

na kwote:
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1. Dom o powierzchni:
tytul prawny:

./•.!??

m2, owartosci:

J..Q.Q &£&•?

fc^M *kS& ^

2. Mieszkanie o powierzchni:

m 2, o wartosci:

tytul prawny:

/U^ 'AtMi^ut

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
o wartosci:

rodzaj zabudowy:
tytul prawny:

-qI^..^.!^

•powierzchnia:

yi..£.£>..hdL

(iSifi&Bj:?

kfef^b.A&/X&...~ .COQ..L^.
Q$$J!!£.%)£&x.

Z tego tytutu osia.gnaJem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

2J. ($5"h,^,

o wartosci:

r>oX^-

ho. ooo ~

tytul prawny:

'WSbJ'l<Wfaioi^aso

/

r

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

jfUtfe^LoJh^m
udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce:
Ztego tytulu osi3gnaJem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

^V^ ^^uCr^l
(K^Ct C^j

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

Ztego tytulu osia.gnatem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

(\mA>. Q.LQ.ltf.fci

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

Ztego tytulu osia.gna.lem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

(\X^ OUta C/«H

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

/IM oW^iH
Z tego tytulu osia.gnaJem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

/U/^c <oU>

H^

V.

Nabylem(am) (nabyl moj matzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majajku
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:

/Uy* O^Wki.

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza (nalezy podac forme prawny i przedmiot dzialalnosci):

(\^_oblqjfa
-osobiscie:

-wspolnie z innymi osobami:

Ztego tytulu osia.gnaJem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod wwysokosci: fy^ k>\soUj(a4
2. Zarza.dzam dzialalnoscia. gospodarcza, lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci):

/U/vt OJLo
-osobiscie:

-wspolnie z innymi osobami:

Ztego tytulu osiagna.Jem(elam) wroku ubieglym przychod i dochod wwysokosci:
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(y^y^

H%

VIL

Wspofkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

(\j^q oloi«/Cw

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

(U/& $Wtf ^V

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

ruJi 10M?/ &L

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

(\&¥t

Ztego tytulu osiqgnatem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci:

©Wn Ua,

AAt/c, <0^J^.Bm

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj§c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

DC

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

mechanicznych nalezy podac marke, model irok produkcji):

A^V^ ^^

ty.^..

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):

.^.^o.^..:.
fejfc: SP..90.C.

%. S. IVo'e/mce - o^otwwv oniesiLoirvnz
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