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Uwaga:

1. Osoba skladaiqca o6wiadczenie obowiqzana jeet do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego
urypefirienia kaldeJ z rubryk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajduiq w konkretnym przypadku zastosowania, natety wpisac
"nie dotyczry".

3. Oeoba sktadafqca o6wiadczenie obowiezana jest okre6ll6 prrynale2no66 poszczeg6lnych
sktadnik6w maiqtkowych, dochod6w i zobowigari do majqtku odrgbnego i maiqtku objgtego
matlef skq wsp6lno5ciq maiqtkowq.

4. O5wladczenie o stanie maiqtkourym dotyczy maiqtku w kraiu i za granicq.
5. O5wladczenie o stanie malqtkotrym obefmufe r6rrniet wierzytelnoici plenig2ne.
6. tU czqSci A o6wiadczenia zilaile sq informacle jawne, w czgSci B za6 informacie niejawne

dotyczqce adrcsu zamieezkania skhdaiqcego o6wiadczenie oraz mieisca polroienia
nieruchomo6ci.

czEscA

Ja, niZej podpisany(a), ....,....... H. a. n*V.: k .. ^5
(imiooa i naa{sto raz nailigko rodorie)

urodzony(a) ....y'./am.aa....Z?Ay'.r...................w....

.......Ra*.V....P*d7..Mr.k7*zq'..-r.ez..Zataae.akk....,...

(mrgsce zdudnena sianoltdo lrt fu*cia)

po zapoznaniu siq z pzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
L42, pz. 1591 oraz z 2w2 r. Nr 23, wz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr ll3, poz. 984, Nr 153, wz. tzTL i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z Nt. 24h tej ustawy o5wiadczam, 2e posiadam wchodzEce w sklad malzefiskiej
wsp6lno5ci majEtkowej lub stanorviqce m6j majqtek odrqbny:

t.

Zasoby pieniqzne:

- Srodki

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcei: .........r-.k.;" da/y.az.5t.
-paprery wartoscio,ve ............,?ak..rifa.^*7.*.,g,..................nakvntq..."ata <&.{/<24-

I

polskiej:



lr.

1. Dom o porbzch ni: .........2. 2.(2-

tyefl prawny..4l-.,*ayaa.7-.t{a,aa.a.eZt..*.r.*aermala,.
2. Mieszknie o pofiezchni: ..,iV.....fi2,0 wartodci: ...a*a.y'a...2a.d2foa..<2...........

tytul prauwqr .*tztaerza*da,r.,aa.y'/ez.ak.-kt/.-4pa.:kaa2..raay)lti(2s*ua,..,..
3. Gospodarsturc rolne:

rodz{ gcpodarstwa: .......;tgah.atah.R..................r..r..., pouliezdrnia: ....,{A.Rha.
owartoSci:.......ak.{te...'.y'-A*tqa..z.{.......,..
rodz{zahrfu uy,.a:haza....a.4az*t€rtedae....2.A.A.,a.t....,..........

.,a.@d,aa

ty{ul pnwny:

o waltosci: .......... aks.{at .....r'.€.*ta.. zZ.
tytulprawny://C,*t.qaa.*rttLceiaaiair.az.{2zar.zataZ..aa@aar.....

il.
1. Posiadam udzialyw sp6lkach handlorych z r^dziahm gminnych os6b prawnych lub pzedsiqbiorcdr,

w kt6rych uczestniczqtakie moby - nahzypodad [czbe iemitenta udaat6,n:....tt<.e-.**{7.€.k*..........

udzialy te stanodq pakiet mekszy nii 1096 udzialfifl w sfflce: ...........r.*k..*
Z tego tytufu osiqgndem w roku ubieglym doch6d w u*ysokdci: .........-tzzt;:.."*./.qa

2.Posiadam dzidyw innych sp6lkach handlorrych - nalezy @ad liczh iemitenta udzial6n:

Z tego tytrtu osiqgn4em w roku utiegfym doctdd w wysoko5ci: ..,..t22k,*Qsra.
M

1. Posiadam akQe w sg6lkach handlotuych z u&ialem gminnych osdb pnwnyfi lub pzedsiqbiorcduv,

w kt6rych uczestniczqtakie moby - nalezy podad [czbq i emitenta udzial6n:

akcje te stanoiriE pakiet wiqkszy ni2 1096 akcji w sp6lce: .....

Z tego tytrdu eilqgnqbm(qhm) w roku utieglym do$6d w urysokdci: .....t;.tk..d'i7azq.
2.Posiadam akcie w inrrych sgrilGdt frandhrlrch - nahzy @ad liczbe i emitenta akQi:

..Qtd....

Z try tytnltr miqg@em w roku utrieglym doddd w wysokdci: .....retk..a#lq*{r;t-....-.....

pwiezchnia
o wartosci:

powiezchnia:

o warh6ci:

powiezchnia:



V.

Nabylem (nabyl m6j mal2onek, zwylqczeniem mienia pzynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od Skarbu

Pafistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwigk6w lub od

komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podai

opis mienia i datq nabycia, od kogo:. ...........r.22*:.,2'a.

vl.

1. Prowadzq dzialalno$C gospodarcz4 (nalezy podai formq prawnq i pzedmiot dzialalno6ci):
' -/' /

- osobi6cie ,,.-r.erk....t/6/V.c,r.q....
- ws$lnie z innymi osobami a/k...*<24..r4.
Z tego tytufu osiqgndem w roku ubiegilym przychod i dochfil w wysokorici: ..ata^.-c/e;./.).-.4......

2. Zarzqdzam dzialalno5ci4gospodarczqlub jestem pzedstawicielem, pelnomocnikiem takiei
(nale2y podai formq prawnqi pzedmiot dzialalno6o)'. .........rJ.r'2. .z/*:-/y<d/............

- wsp6ln ie z i n nymi osobami ..,,,..... -Qz:€i. da. Qaz q-

Z tego tytufu osiEgn4lem w roku ubieglym dochod

vil.

W sp6lkach handlouvych (nazura, siedziba spolki):
- jestem czlonkiem zazqdu (od kiedy): "erb-.....&i1..<.2?-.....................
- jestem czlonkiem rady nadzorczej(od hedy):.............../z:.a-...dailz,zt/-...........

- jestem czlonkhm komislirewizyinei(od kiedy): ...............si2...^ah^/y...zzi(...........

Z tego tytutu osiqgnqFm w roku utfi/ym doctrod wwpokc$ci: ....

vilt.

lnne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia lub innej dziahlno5ci zarobkowej lub zajqi, z podaniem loarot

uzyskiwanych z ka2dego @{"zc.rqy'n..a.r.r*scr2.e.ds,6.3,.62.O,€.<f ..e/..

2/.. ^tu | a /. a.. t e. da.effi . a...{a F. 24 -ffi-
2czcAafi. .*.r.rea.rzZ.fud.;.fi2..a,fu:aztzrz,h

dzialalno5ci

w vtrysokosc i: ....... -at*... * *..

(
4".

,3/-Oa.nhk.^kzp..e.a2.r.*ta..&..q.,zahhr.,<a27d,,--.5:./4,/{.,2,{
...t/Aaraa.'e,c,..



Y

tx.

Skladniki mienia ruchomego o warto6ci poury2ej 10.000 zlotych (w prrypadku pojazd6w mechanicznych

nale2y podai markg, modeli rok produkcji): ..

x.

ZobowiqTania pieniqzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki oraz

warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi+ku z jakim zdazeniem, w jakiel wysokoSci):

...... at k....& -47.<24-

czEse B

Mres zamieszkania osoby skhdaiqcej oswiadczenie: ... 2,{.:. ZC?R. .fu...czaro:

Informacja niejawna

@rt. 2a j ust. 6 ustawy z dnis I ftrurcu 1990 n o !;{tmorzqdzie gminnyn,)

Powyzsze o5wiadczenie skladam Swiadomy, iz na podstawie afi. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zataienie prawdy grozi kara pozbawienia wolno5ci.

?a249.a,1.&k.a{"a./*Z?.//. *kzq4...€zV<?
(poq*r)(mieisco$/06d, data)

r+ -t'l n zt-,-A zc.U .zl.zt nzl rtzt -z -t s

..hl,Aa*ttc.q.ea...?.aae.a.*.=2a.lQrr..tuazze.:ici.raa./zb.-e2/a....
**a4a)h,aab.l.tzqalZaatz.


