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Uwaga: .J 
1. 	 Osoba Sklabaj"";p"'::1il.ri (j·'i),""'fI·IlI"n.na jest do zgodnego z Prawdll, starannego i zupetnego wypetnie

di 
01·:!'9··I7t··!I1·f[·:Z·I!1"III"if·llPl


nla kazdej z rubryk. 


2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubrykl nle znajduJII w konkretnym przypadku zastosowanla, nale:ty wpisa¢ ..nle doty· 
czyu. 

3. 	 Osoba skladajllca oswladczenle obowillzana jest okresli¢ przynaletnos¢ poszczeg61nych skladnikOw maJllt
kowych, dochod6w I ZobowlljZat'l do majlltku odntbnego i majlltku obj'ttego maitet'lskll wsp61noScill ma
JlltkowlI· 

4. 	 OSwladczenle 0 stanle ma)lItkowym dotyczy maJlltku w kraJu I za granlCil. 

S. 	 OSwiadczenle 0 stanle maJlltkowym obeJmuJe rOwnle! wlerzytelnoscl plenl,!ne. 

6. 	 W ~I A oswiadczenla zawarte 511 infonnac)e Jawne, w cz~cl B zaS infonnac)e nlejawne dotyczllce adre
su zamieszkania skladajllcego oSwladczenle oraz mlejsca polozenla nieruchomoscl. 

C~SCA 

Ja, nitej podpisany{a}; 

(mlejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami uslawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. 
poz. 1591 oraz z 2002 L Nr 23, paz. 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 malZenskiej wsp61nosci maj'ltkowej 
lub slanowi'lce m6j maJ'Itek odr~bny: 

I. 


Zasoby pieni~i:ne: 


-


- srodki pieni~ine gromadzone w walucie obcej: 


-	 papiery wartoSciowe: If; 
na kwot~: 	 I ;;, J I 

II. 	 \..... I{)U9tt/C1 
1. Dom 0 powi~hniAl~G::ln', owartosci: c.,i!?IJ.fX)O .tJ ~ W !u, ' 

tytu/prawny'1'ok()u:)R?enuE: ~ Re;&'rJ,DHr of't17DYftC 12·fC»~b JI:) . 
2. 	 Mleszkanie 0 powierzchni: - ,m', 0 wartoSci: - I '/ 

tytui prawny: f{l'e.. d..c:.4c,L-Ut 
3. Gospodarstwo rolne: . M:e...wj I-kt ( .frollhe 

rodzaj gosPodarsw.:aflJ~mlowier-;chni~ d l lax;; Ih 
owartosci: oa5, CbdJ k ~ . .;u , 
rodzaj zabudowy: J-/-.cxidra I Cet led' 
tytuiprawny ~flu.t71'e(}ue S1.~ /a:;JofhDHeQo 
Z lego tytulu osi'lgn!jlem(~am) w roku ubieglymi)'rzych6d'i d;lh6d w wysOkosti: 

4. 	 Inne nieruchomosci: N"l doklL J.i;
powierzchnia: 

M~ dOhf-<;o wartoscl: 

tylul prawny: (ft'~ okh;L'7 

-
srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: 

http:p"'::1il.ri(j�'i),""'fI�IlI"n.na


III. • 

1. 	Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac licz~ i emitenta udzial6w: # t cU:; ~~ 

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: tf,~. doIrlC~ 
Z lego Iytulu osiqgnqtem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: til e ..ci.£J~ C:...:zt 

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalety podac liczb~ i emitenta udzial6w. f/,'Ie ~(~ 
Z lego Iytulu osiqgnq!em(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: Nt e.. do'1~ 

IV. 

1. 	 Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w k16

rych uczestniczq lakie osoby - nalezy podac liczb~ i emilenla akcji: !'It e. do,? (~ 
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nit 10% akcji w sp6lce: (lit C::- .c/oIr../C.:u. 
Z lego tytulu osiqgnq!em(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: /'fL I:: dol 

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac licz~ i emitenta akcji: 1~ 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~aml w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j matzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnegol od Skar
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednoslek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komu
nalnej osoby prawnej nas~pujqce mienie, kl6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalety podac opis mie

nia i dat~ nabycia, od kogo: 	 .c£c,~C:Ul/VI e.. 
VI. 

1. Prowadzt;l dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

- osobiscie 	 IVI e., ~c~ 
- wsp61nie z innymi osobami /V1:e cf,.o~ c 	 , 
Z lego Iytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym Przych~ i do h6d w wysokoSci: Me ~C,b.1 

2. 	 Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pe/nomocnikiem takiej dzialalnosci (na
lezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnoSci)~/ . .1. 

osobiScie /r I e. v:;;:tO h./c.~ 
wsp61nie z innymi osobami !Vi t- orolt. c.lt, 


Z lego Iytulu osiqgnq!em(~m) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 1 I 

VII. 

W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): tit £ ~ Iyc.~ 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): Me.· C-Zt 
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIt d.o. '-:7 
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Nt ; ..r::::fC; ~ 
Z tego tytulu osiqgnq!em(~aml w roku ubieglym Przych6d, i~OCh6d w~wyso Sci: 7 

N(e, <£io c.~ 
VIII. 	 I 
Inne dochody osiqgane z tytulu zal.rudnienia lub i!l{1ej d-1ialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot uzy
skiwan,x.:!l z katdego tytulu: ...[)/ e,fQ Ka£lt11(?f{0 - 5,2CO.u 
IX. oz:cu,/t-b '- ~irJm(:;,f'cltfC(hoJj/~J ~ ~ - ~ r3a2.it-
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy 
podac mark~, model i rok produkcji): 

~Ih7O::~cd O:::O.io'7 I; /f;~~ tllK./)Q q (}D/:;;m:d ~ 
~~MdO,1J1.Q ;'-{'Q(.rho-.5C ~5 ~J' 02 1 • 

http:Q(.rho-.5C


x.• 
Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w lym zaciqgni~te kredyly i pozyczki oraz warunki, 
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiClZku z Jakim zdarzeniem, w Jakie] wysokoSci): 

CZE;SC: B 

Adres zamieszkania osoby skladajClcej oswiadczenie: 


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


1. 

2. 

3. 

4. 

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

3{[dQ.cl~o~ 31-03. 471": 
(miejscowosc. data) 


