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ncta t^pV.^it. - , 
^ t ^ i i ^ ^ l r OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE 
Podpis A '•̂ dnego gminy 

Uwaga: 

1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdy, starannego 
i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk. *̂ * 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy 
wpisac "nie dotyczy". 

3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 
skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowi^zan do maj^tku odr^bnego i maj^tku 
obĵ tego malzensk^ wsp61noscis| maj^tkow^. 

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granicq. 

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne. 

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne 
dotyczqce adresu zamieszkania skladaji|cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia 
nieruchomosci. 

C Z ^ S C A 

Ja, nizej podpisany (a), Z3/.k^:/.('Zh:.....LA$Z(<^^^^ 
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe ) 

urodzony (a) C£:Jh..'^..<l.^.SF...<^. w 

im.'/...MM>/....i/?.po.ac£ 
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja ) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie 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 
wchodz^ce w sklad malzenskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj majXtek odr?bny: 

I. 

Zasoby pieni?zne: 
- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej: 

^.??.P00..^.4:. 

- srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: 
M^...^.QLYf..ZV 

- papiery wartosciowe: :^3MA.^m...^/^P..M../yALZ^A^.'^^^ tyf^M/V.SSC. 

nakwot?: /^/^/f..cM.^.<?..:...i^^.a^<5^^ 
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1. Dom o powierzchni : m', o wartosci: d^fJ.WM.MMMf£..0^^(fJ)PZ€.<?!P^ 
tytul prawny: .M7:./.y(;̂ .̂ .̂QSC:/...../yA(i.?iP/ŷ /̂ d...k̂ /̂ .Q .̂GK. 

2. Mieszkanie o powierzchni: m", o wartosci: 
tytut prawny: ^.'.^..^S.OlyS.Lr. 

3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa: Mf^^ir.M((^.tr.f:'.'!{^.^A.JMO^^^^ , powierzchnia: rf.i.f.^:f:^Jja 
o wartosci: 10 000_Z6,, 
rodzaj zabudowy: 
tytul prawny: MLU.^.t!^f/}xJcL mkZMlk:i^...h:keA/>.d^^^^^ 
Z tego tytutu osi^n^}em(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: i!S.Cri/?..^!ti7/d^Z^ 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: J^.Qm:M m.tX'^ A.'d.J^m^C/^:. Cd^.fTMQ. 

o wartosci: ^Q/r!e.l(...-..3.Q.QQ0..Z^ .^z;ifiJrM..T...riC0O0..Z^:. 

tytul prawny: &/'^TJ.km-fAda. fiMM^.k^/^. L^^.Q^VclC 

III. ^ 

1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub 
przedsi?biorc6w, w ktorych uczestniczq. takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow: 

/fL:^..j:.cTxczy. 

udzialy te stanowi^^pakiet wi?kszy niz 10% udzialow w spotce: 

Z tego tytuiu osi^n^}em(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

2. Posiadam udzialy w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow: 
/^./.^...j^-or.xczy. 

Z tego tytuiu osi^n^lem(?tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

IV. 
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub 

przedsi?biorc6w, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 
h:!.^...S.!?JXC.ZY, 

akcje te stanowi^ pakiet wi?kszy niz 10% akcji w spolce: 

Z tego tytuiu osi^n^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 



2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 
AXjl^...J:C7..YC:zy. 

Z tego tytuiu osi^n^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

Nabylem(am) ( nabyl moj malzonek. z wylq.czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku 
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du 
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast?puĵ ce mienie, ktore podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo : 

j^..L'^...j::iQT)^cz^_ 

VI. 

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz£|_ (nalezy podac form? prawnej i przedmiot dzialalnosci) 
L(i^.....^oXyczy:_ 

- osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytuiu osi^n^lem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 

2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarcz^^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): 

^.((^...^.cryczY. 

- osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytuiu osi^n^tem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

VII. 

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): 
A:/(f.....J'.ci7:X(^ZY... 

jestem czlonkiem zarz^du ( od kiedy ): 

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .... 

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytuiu osi^n^}em(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 



VIIL 

Inne dochody osiqgane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, 
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuiu: 

6^ 9^ e^^oTTT: 
ff.[(fm.....Mm(^.<^.. . . . .jrw.,fv..^.,t. 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow 
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): 

m:....-:j>p7:vccy.. 

X. •„ 

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaci^ni?te kredyty i pozyczki 
oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwia^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej 
wysokosci): 



CZ^SC B 

Adres zamieszkania osobv sktad;iiarpi neMi-jHr-^f^nJo 

Miejsce puiu/ei i ia lueiLlcnofflOsci wymienioJiyL;!! w punkcie 11 cz?sci A ( adres): 

1. 

2. 

3. 

4. 

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

2/. cn^, 20Yy^ 
( podpis) 
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