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UW'9.~O~2....;0S'1~~ OSWIA~~:~e~~ ::i~~TKOWE 
(m.ejscowosc} 

1. 	 Osoba skladaj<lca oswiadczenle obowi<lzana jest do zgodnego z prawd<l, starannego i zupelnego wypelnie
nia katdej z rubryk. 

2. 	 Jeteli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<l w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie doty
~, 

3. 	 Osoba skladaj<lca oswiadczenie obowillzana jest okreslic przynaleinoSc poszczeg61nych skladnik6w mal<lt
kowych, dochod6w i zobowiqzan do majlltku odr'lbnego i majlltku obj'ltego malzel'lskll wspolnosci<l ma
i<ltkowll· 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie ma)qtkowym dotyczy mai<ltku w kraju i za granic<l. 

5. 	 Oswiadczenie 0 stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni'line. 

6. 	 W cZ'Isci A oswiadczenia zawarte s'l informacje jawne, w cZ'lsci B zas informacje nieJawne dotyczllce adre
su zamieszkania skladajllcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nleruchomosci. 

CZI;SC A 

Ja, nlte) podpisany(a), C,h~iOf'q~Ie
Omiona 1 nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) w 

]24~,~I~~~~ .fu·f¥.Joteb f:nkt~~ ol~ol~o&ut~,W 

po zapoznantu 51<; Z przepisami ustawy z dma 8 marca 19l r 0 samorz'ldzle gmlnnym (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 wchodzqce w sklad maizenskiej wspolnoSci maj'ltkowej 
lub stanowi'lce moj maj'ltek odr<;bny: 

I. 


Zasoby pieni~i:ne 


srodki pieni<;i:ne gromadzone w walucie polskiej: 

- srodki pienl~i:ne gromadzone w walucie obcej. 

- papiery wartosciowe' 
na kwot<;: 

II. 

1. 	 Dam 0 powierzchni: m', 0 wartosci: 

tytui prawny: 

3. 

4. 

Mieszkanie 0 powlerzchni: 

tytul prawny: 

Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa' 

o wartosci 

Inne nieruchomoscl: 

powierzchnia 

o wartosci: 

tytul prawny 

--



--

III. 

1. 	Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorcow, w kto· 

rych uczeslnicz'l lakie osoby - nalezy poda6 liczb~ i emilenta udzialow: 

udzialy Ie stanowiq pakiet wi~kszy nil: 10% udzialoww spolee: ftv{(" ~ 

Z \ego tylulu osiqgnqlem(filam) w roku ubieglym dochOd w wysokosci: 


2. Posiadam udzialy w innych sp61kaeh handlowych - nalezy podac liczb~ i emilenta udzial6w: 

Z lego Iylulu oSiqgnqlem«(!lam) w roku ubieglym doc hOd w wysokosci: fl11 (.. GJtp~~ 
IV. 

1. 	 Posiadam akeje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi(!bioreow. w kt6· 

rych uczestniez'! takie osoby nalety podac liczb~ i emitenta akeji: 

akeje te stanowiq pakiet wi'ikszy nii 10% akeji w sp6lce: 


Z lego tytulu osiqgnqlem«(!lam) w roku ubieglym doehod w wysokosci: 


2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akeji: 

Z tego tytutu osiqgnqlem('ilam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci. 

V. 

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqlku odr'ibnego) od Skar· 
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednoslek samorzqdu lerylorialnego, ich zwiqzkow lub od komu· 
nalneJ osoby prawneJ nastE1PujqCe mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mie· 

nia i dat'i nabyeia, od kogo: 1Jl'i'r &41 
VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (nalezy poda6 form,? prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

- osobiScie (i>1l?-'1{.(v70l""I'N 1C· W'jJ)'1"'A-NIfj' flJJ IC;::,J/V tJol«{JW'jcH 

- wsp61nie z innymi osobami ;n1e olckcCAf/ 
Z lego tytulu osiqgnqlem(filam) w roku ubieglym przY/;hO/i doehOd w wysokosci j(!J 6/fp,lf /'8'''~.7J 

2. 	 ZarZqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jeslem przedstawicielem pelnomocnikiem taklej {zi~lalnosci (na
leiy podac formE1 prawnq I przedmiol dzialalnosci): 

- osobiscie 	 ~J 
- wspOlnie z innymi osobami j}-'1,1€. ~ - / ~ 

Z tego tytulu oSiqgnqlem(E1lam) w roku ubieglym doeh6d w WYSOkOS[i: f11'~[l ~r 


VII. 

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): 


- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) 


- jestem czlonklem rady nadzorezej (od kiedy): 


~ jestem ezlonklem kOmis)i rewizyjnej (od kiedy): 


Z lego tytulu oSiqgnqlem(E1Iam) w roku ubieglym przyc od i doch6d w wysokosci: 


VIII. 


Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innE!j dzialalnosci zarobkowej lub zajE1c, z podaniem kwot uzy· 

skiwanyeh z kazdego tytulu U.opr: 1t!.tf).-.6(.' 
IX. 	 a·.ueC 1J;/1t'I0(I j/c.~ r~r b(l)"fJ,-

Skladniki mienia ruehomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pOJazdOw mechanicznyeh nalezy 

podac mark~, model i rok produkcji) ..}flfltCr:ttG.o o/i; /l£)t{j -1tofr,[)/}" berr. ./<J. ~p , ../ 

http:8'''~.7J


3 

x. 
Zobowi"lZania pieni~tne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych. w tym zaci'lgni~te kredyty i potyczki oraz warunki, 
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'lzku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

.ftar"! M1MIt(1/fI()/J! "J.vC',,:' 
CZE;SC B UFI)yI J"~/lil Jr.tJ-rf~ :Jt(10. DO 

$PJfF ;tJlJl»lIE I(£JJI1Ir nu.01-. 
Adres zamieszkania osoby skladaJ'lcej oswiadczenie: 


Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz~sci A (adres): 


1. 

2. 

4. 

Powyzsze oswiadczenie sk!adam swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podame nle
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo!nosci. 

(miejscowosc.oala) 1}YI;NIC,* 


J4 J)/j.to1?


