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Uwsga:

l. Osoba skladajqca oswirdczeDie obowi4zrtra jest do zgodtrego z prawd+ strrannego
i zupeltrego wypelnienir k.rdej z rubryk.

2. Jeisli poszczeg6lne rubryki nie znsjdujt 1r konkretrym prryprdku asaosowrnir, nrlei:/
rvpised:!!9_C9qr4l.

3. Osoba skhdajqcr ofwiadczenie oborvlqzanr jest okre(lid prrynrletnofa pdzczeg6lnych
skhdDik6w mrjqtkowych, dochod6w I zobowi4zlri do m.jltku odrtbrcgo i m.Jttku
objQiego mrlreisk{ wsp6hosci{ msj{tkowq.
Oswhdczenle maj4tkowe dotyczy hrjqtku w kraju i zr grrhlc+
Oswirdczenie mrjltkowe obejmuje r6wtriei wierzytelnosci pieritiDe.
W cztici A o6wirdczeDi. zrwarte s{ iDformrcje jrw[e, w cztsci B zas ltrformrcje niejrwre
dotycz4ce sdresu zrmieszk![ia skhdnj{cego os*fudczenie 0162 mlej$cr poloterh
nieruchomoici.

cz4Sc l

4.
t.
6.

( mi€jsce zrtrudni€nia, stanowisko lub ftnkcja )

po zapoznaniu si€ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz{dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. l59l onz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I 13, poz. 984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z adr. 24h Ej ustawy o6wiadc2am, 2e posiadam , / ... 

.

wchodz4ce w sklad malzerlskiej wsp6lno{ci majetkowej Sctaaeniq€€aii-rejqtok-edrtbGy: ,rl4 t c'\
tl /

L

- Srodki pieniQ2ne zgromadzone w walucie ob c4: ..............t1..i.(.....td.p.h<..Crt,9
- papiery wartoiciowe: .................................. .....n.8 ....- ...-<.1p tf *!



.

r. Dom o powienchni t .......y'..h.!!........ .... 
^,, 

o wartosci: ............4.p.e-...t1[:.......?4..M.....
tytur prawny: ............. ..fna*.t.er.l.Sl+p- ....rtSp.d./rrctL-l.,zne7.Lor.t.k.ezt*

2. Mieszkanie o powierzclm;: a.h.hhac*4 n2, o w".tJsci: ......2?7V.....:d.l=on*..-....--.....-/
q ur prawny: ............. ...............................(...n.te.......d-.e.rfu.cz"a ....:......../-............

3. cospodarsrwo rolne, / /

4. Inne nieruchomosci:

powienchna: .......61.70...atn-.....zahu.dolQ4.,i-.....d.o.m....r0.Lt....!L 
.

1'1 .1n^-.- 
' -t............................!1.v. 

fw^J...9.(*.-..>.q.s.i.!+.Q!u/.tt.c,!4......2.t-/r.t...d2.'.atLg
owartosci:..............''.'''''....'.....h.f+.s!'-''''vtN'''.....'.

.. r,r.9/-/ la.ar.'(.:-................
.. ...2*7:..g.t k.a /<J..r1-...... ....

Itr.

l. Posiadam.udzialy w sp6lkach handlowych z u&ialem grnirurych osdb prawnych lub
przedsiQbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale4lpodad liczbg i jrnitenta udzial6w:

udziaty te starowi4 pakiet wi€kszy niz t0% udzial6w w sp6lc., ...r.1.l<.....A.Q./A.C44..........
//

Z tego tytutu osi4gn4lem(clam) w roku ubieglym dochod w wysok osci: "n.k-'{...hy'..e1r4,



lv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach hatrdlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

:::i:::::."-::j " :::::l:::::::':g: ::.i*;w wT:::l :1* *:j:
/ ./l

akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz l0 '/o akcji w spolce: ...n.tR......d.e.fg..c.,t/

Nabylem(am) /nabyl m6j mal2onek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego najetku
odrpbnego/ od Skarbu Paistwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostki samorz4du
terytorialnego, ich zwiqZk6w lub od komunalnej osoby prawnej nasQpujqce mienie, k6re podlegalo

i:l:l*1:*-T:**:*To:*:*:^::'ilit:,?ySh#8il. -- - - -
'/ //

vI.
l. Prowa&e dzialallo6e gospd^rcz4baleiy podatformq prawn4 i przedmiot dzialalnoici) |

- osobi6cie .................. ......................t:1.t€-............c(.*.L

- wspolnie z innymi osobami ......................... ."o )e.. ...r'*.t7..ro.V.................................

Z tego tyhrlu osi4gnqlem(Qlam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: ...n1(.dah uq
./)

2. zarzTdarrr dzialnlnoscie gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej /
dzialalnoici \naldy podat formq prownq i przedmiot dzialalnoici)i ./.1Je'.-d.2.f.4d444r...

"-ilf- -]" :: ^"-ry*Z-

::*1":*:* '.:n *l?!2



Z tego tytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: '.7t.ie-.{e.h4..e*4,
/ /./

vtI.
W sp6lkach handlowycb(nazwa, siedziba sp6ml: .....n l<......d-P y'rt c-t r-,''''/ 7

- jestem czloDkiem z rz4du (od kiedy\: ............?.i&..........dA.t-V..e,

- jestem czlotrkiem rady nadzorczej (od kiedy)t ......n i9.....4:9*7
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od tr edy): ......1:2t:3^..../.Q..tVr.n Or./ )//

Z tego tytulu osiqgndem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko&i: . .t :.t.!*-'d.aQ.C*t7r'

vrr. / /

Zobowi4zania pienierne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tyrn zaciqgnjAre kedyfy i pozyczki
oraz wanrDki na jakich zostaly ]udzielorc (*obec kogo, w zwiqzku z jakim zdaneiiem, w joLi4

:.....''.'........'''''..''............'.'...^'.1iz
It



czQsc B

Porryzsze oswiadczenie skladam 6wiadomy(a), iz na podstawic an. 233 $ I Kodcksu kamego z
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno(ci.

|...

ks t./-cn ttz 22. ct' tc /4
( niejscowosa, data )


