
OSWADCZENIE MAJATKOVI'E

wolta , zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gmrny, kiero$rnika
osoby zarzqdzaiqcei i czlonka organu zarzqdzajqcego

oraz o.soby wldai4cq decfzie administracyine

dnostki o nizacyjnej m lny,

E

Uwaga:

1. osoba skladaiqca o6wiadczenie obowiqzana
nia ka,del z rub4ft.

....--.lnz.W..-...............,aniailf,:.Q.y'/Plg
(miejsco\ rcs6)

,*,$}}(,odnego z prawdq, starannego i zupelnego wlpelnie-

2.Jeizeliposzczeg6lnerubrykinieznajdujEwkonkretn}mprz}Padkuzastosowania,naleiywpisad..niedotv-
czY" .

3. Osoba skladaiaca o6wiadczenie obowiezana iest okreslic pr4maleinos6 Poszczeg-olnyct skladnik6w majat-
- ;;d;;;;Jaow i zouowtiia,l-Jo m"iqui, odrebneso i maiarku obietego maliehskq wsp6lno6ciE ma-

i4tkowq.

4. O6vyiadczenie maiatkowc dotyczy maiatlu w kiaiu iza granica'

5. Oswiadczenie mai4tkowe obe.imuie rowniei wierzltelnoici pienigine'

6.WczgsciAo6wiadczeniazawartesqinformacieialn.e,wczQsciBzasinforrnacjenieiawnedotyczqcead]e-- 
i,."ini.t f."nia skladai4cego o6wiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoSci'

czEsc A

Ja, ni2ej podPisanY(a), a.lht!t.0... kuuo** Kywdq,
(irbna i rEa'dfo oraz nazwiJo'+odo$e)

U(E*uliu*.t.
urodzony(a)....A.*..91.,..4.-Q.Gy.L,---..

I

$;dili;taua o"nr 5,-,ffi"^-A;.ffi*gl; ' kiia"i'*iu
po zapoznaniu sle z przepisaml ustawy z dnia 2'l 

-sErpnia 
1997 r' o ograniczeniu prowadzenia dzialalnodci go-

soodarczei przez osoby p"r.iqo. r"iGJ p'Urc-'t fO' U ltt too' pot oTg' z t gge r Nr 113' poz T'15 i Nr '162'

ooz. 1'126.2 1999r. Nr49, po' ffi, ;i6o6i r.t' zo,'por. 306 otaz z2Cf,2 r. Nr',l13, poz.984-i Nr214'p-oz 1806) oraz

l1;,"], , i-"r""i .r;;; ;,i6d; " "r-.o-iari" 
sminnym (Dz. 

_u. 
z.20ol r. Nr 142. eoz. 'ts91 oraz z 2oo2 .' Nt 23.

li)"'iz6."nri"ui ;;; 5#-N. riolpi= 
-&, 

H'? 
.tsa,'poi 'rzt'r i Nr 214, poz 1806), zsodnie z ai 24h tei ustari./v

oswiadczam, 2e posiadam **ji]i ;;il; ;;#;ie; wspotnodci inaiqtkox,ei lub stanorriqce mq majatek

odrgbny:

t.

Zasoby pienig2ne:

- Srodki pieniSzne zgromadzone w walucie polskiej

- 6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: .u{L

.......r,u.0.. tult+w.V

,w.t d.otqw.q

- papiery wartosciowe:

I

1. Dom o powierzch 
^,, 

.!!'.1L-..--.il1)U,.(4{. m2, o wartaici: ' . tytul prawny.

qt



5

nLttWEUt,
NJhblhogr". )

l-1.......,x,rr prr*- r,1Xi'r#%? |
tola-
9t

2. Mieszkanie o porYierzchni: 6, .liG m2, o wartosci: {8! Jt{

...w!, .1dy.wry ., powierzchnia

o wartosci: .-..........

rodzaj zabudowy: .

tytul prawny: .........

Z tego q ufu osiqgnqlem(9lam) w roku ubiegtyrn przychod i dochdd w wysokosci

4. lnne nieruchomoSci

powierzchnia: ....'...

.

o wartoSci

Posiadam

L dot Uill"fi

udzialy w sp6lkach handlot ych - naleZy podac liczbe i emitenta udzia{'ow:

........urr.... .-0.\0.tt4 /.I ty

Z tego tytt u osiqgnqtem(9|am) w roku ubieg+y'm doch6d w w),sokcici:

nale2y poda6 liczbQ i emitenta akcii
tv

Posiadam akcj

akcje te stanowia pakiet wiQksry niz 10% akcii w sPolce

Z tego q rrtu osiagnqlem(elam) w roku ubiegtfn doch6d w wysoko6ci: "

e w sDolkach handlowYch -. tilt ..del\ury

v.
Nabflem(am) (nab, moj maf2onek, z wraczeniem mienia przynal€inego do jego maiqtku odrgbnego) od Skarbu

pa6stwa, innej panstwowq *"oi i.*i"i'll"inoster sa-ozqou teryto-riatnego, icn zwiq*aw, komunalnei osoby

Drawnei tub z\ ia*u metropdilat;# i".i.ii,ii# .""i", h,:."'poar"srto ,byci-u w drodze przetargu - nale2y podac

'"-' a oli}taw:Q

vl

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gosPodarstwa:

udziaiy te stanowiq pakiet wigkszy niz 100/6 udziatow w spolce: """ " """"""

v



'l . Prowadzg d2alalnGi6 gospodarczq 
2 (naleiry pdae lomre prawn't i przedmiot dziablndci): " 

(''[ 9- ddy*q
osobi6cie

- wspotnie z inn)mi osobami

Z tego tytulu osiagnqlem(Qlam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: " """ '

2. Zarz dzam dziatalno6ciq gospodarczq lub iestem pnedstawicielem' pelnomocnikie

(nale2y poda6 formu o**lu , ot"o,ioti'i"r"rnos"i1' 
t']4L dA]\ Uq

m takiej dzialalnoSci

- osobiscie

vll
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki)

Z tego tytufu osiqgnElem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: " '

U) dolL 1,4'1

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): "'

Z tego tytutu osiqgnalem(Qlam) \fl roku ubieg+ym doch6d w w)Bokosd

2. W sp6tdzielniach: , ,!ti! p.tt.r4nuy

-]estem 
czlonkiem komisji rewizyinei (od kiedy): " '

Z tego Vtulu osiagnAtem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

dziataln056 gosPodarczE

- wsp6lnie z innymi osobami

- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyinei (od kiedy):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-_ jestem czlonkiem raty nadzorczdl3 (od kiedy):

3. W fundacjactl

- iestem cdonkiem zarzqdu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy):

w



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytulu osiagnqtem(etam) w roku ubiegtym doch6d w w\rsokeici:

v l.

lnne dochody osiEgane z h^utu zafudnienia lub innej dzialalnosci zalobko,vei lub zaie6' z podaniem kwot

uzys kiwanvch z ka2dego tYtulu: ,. .

Q1,.14\.1|A\ :. do 5!t !i,, kv.....Vr.a.L. +.

lx.

Sklad niki mienia ruchomego o wartosci powy2ei 10 ooo zlotych (w przypadku poiazdow mechanicznych nale2v

podac marke. model i rok Prodgkcji):

5NnP,r fpk lou ,wk. plo0. wlqi- lae

x.
Zobowiazania pienigzne o wartosci powy2ei 'tO OO0 

'otych'.w 
tyrn zaciEgnigte kredyty ipozyczki oraz warunkt'

ffi;il:ffi;rr;;;i;"; i;d;;iJJo,',* *arruziekimzdafzeniem, wlakiej q/sokosci): ... .... - .." " '

- u;t t1"b+i:,!Aa,I

q{-



czEse B )

Informacja niejawna

(Art, 24 j ust. 6 ustat))) z dnia I maru 1990 n o ssmorzqdzie gminnym)

Powyzsze oswiadczenie sktadam Swiadomy(a)' iz na podstawie art 233 S 1 Kodeksu kamego za podanie nie-

pr""riJv iru irr"i"nie prawdy gmzi kara pozbawienia wolnoSci'

\oua)'-"" - 'tl'1'"""J'' f'A'Ls'
MN..,.Att, !(q. Pq,..lP'? .t

(mieisco$r* data)

t Nie dotyczy
skreslid.

dziatalnc3ci wy wqczei vr mlnictwe v/ zakresie produkcii ro6linnq i zwierzgcei' w formie i zakresie gospodar-Nie\daaciwe

(podpis) w

stwa rodzinnego.

' i::i;;# ;'o;"adTorczvch spold'ielni mieszkaniowvch

+


