
L. dz. •"^•Q..!CQfe"'^^ ^ - radnego gminy 
^Pfyn§to dn /a : ^ OP?!̂ ^ OSWIADCZENIE MAJATKOWE 

2 o i 
A)MC>C^.QJ.. dnia lij5^?pj;t,r. 

(miejscowosi) 
Uwaga: 

1. Osoba sWadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego 1 zupelnego 
wypetnienia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad ..nie 
dotyczy", 

3. Osoba sWadaj^ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznoSc poszczeg6lnych skladnik6w 
majqtkowych, dochoddw i zobowi^zari do majqtku odr^bnego 1 majqtku obj^tego matzertskq 
wsp61no6ciq maj^tkowq. 

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 

5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnoSci pieni^zne. 

6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte informacje jawne, w cz^sci B za6 informacje niejawne dotyczace 
adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca poJozenia nieruchomoSci. 

CZ^^C A 

Ja, nitej podpisany(a), J^WMtJ.. Jla^L 
(imiona i nazwisko ofaz nafWisko rodowe) 

^^°dzony(a) Q52Q^..zAfl£.. i O -

QMiae. £9zifo^.L3.iLj2. / i S ^ . 
(miĝ sce ietrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (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 dSwiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad matiertskiej wspblnoSci 
majqtkowej lub stanowiqce mbj majqtek odr^bny: 
I. 
Zasoby pieni^e: . ^ . ^ 

-§rodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: //17 L ^ / f ^ J ! 

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: /7JX... .^/.^^f^pca.:^. 

- papiery wartosciowe 

na kwot§: 



1. Dom 0 powierzchni: m 2, o wartosci: (^Q (y^ jil 

tytulprawny: U^jdi?iM^^^^ 
2. Mieszkanie 0 powierzchni: a.ii^{q.u.ri m 2, 0 wartosci: 

tytulprawny: ' 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: j.QUQ...z)MA<?.alQL.!^ , powierzchnia: kOJlQ 
0 wartosci: IIQAM:^ ll... ^ 
rodzaj zabudowy: dlM.,.±il?.tl ^Lid>.^....Mia.2 
tytulprawny: Oiam^LmMM^^^^^ (^.'jfMmO.(M.....l^^^^^ 
Z tego tytutu osi^gnqtem(?tam) w roku ubibglym przychod i dochod w wysokosci: n iro,rA-)/) 

4. inne nieruchomosci: ^ 

P^^'^^^^*^"'^- AdC... !^^£f.C^,f.. 

0 wartosci: 

tytut prawny: 

III. 
1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub 

przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq takie. osoby— nalezy podac liczb? i emitenta udziatow: 

.!:^!^:A^..ifM Ail.. !^!^£^M.r^.... 

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spolce: 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow: 

£^M.f!.. 

Z tego tytutu osi^gnqlem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

IV. 
1. Posiadam akcje w spofkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub 

przedsi?biorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby — nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: 

.M.CC 



akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: 

Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokoic i : 

2. Posiadam akcje w innycti spotkacti tiandlowyctn — nalezy podac iiczb? i emitenta akcji: 

/k± ^aSi/M.^.. 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci: 

V. 
Nabytem(am).(nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego dojego maj^tku 
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktore 
podiegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opi^mienia i dat? nabycia, od kogo: 

/?..LC.. a!^lf/..M4. 

VI. 
1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): 

dCC. '^^A^U4. 

-°sobiscie: J^jSo^M.:^^.. 

-wsp6lnie z innymi osobami: /2*1^.. Ul: 

Z tego tytutu osi^gnqtem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 

/?..tl ^.^y..a.M 
2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielen/pelnomocnikiem takiej 

dziatalnosci (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): 

^„t..L ^>2:(T^C±:I 
-osobiscie: /f^j .^f^ii^U./.. 

-wspolnie z innymi osobami: 

Ztego tytutu osi^gnqtem(?tam) w roku ubiegtym przychod i d o c h M i w wysokosci: 

r£^dp^/yr.y 



VII. 

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): j^j^^ 

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy): (J_a^u.^„ 

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ( 

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ^t^^.af;i.ci.^. 

Z tego tytutu osi^gn^lem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .^.tC.. 

VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia tub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: [)i_e±A tCiJ/S^fff. ^./jQ7./yL ^..CJ:'^£<J2. 

..UiM:.M. MQJ^.^^ l.0.m.!^/ia. :>J)IZJ:i.. l^QQ/al/. f^.A^.i.m^jie 
%Qx.Q...M. 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow 

mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): Q<X/J,i^,C.:^!^A...A^:i^.u..*^ 

....i?.-fti3/?iv.»....v̂  kmkQ.^^±...MIl..^.^AlI^^^ 
....mi... ̂ .z.^ALiM^if..Mh^..M:. 6.m.D..ktM. ^£L..:fic^ff£zJfPLc;i4d..B^ 

^.0m£ch.M. e^L ....l.^....ihP^.Z t..//.. Q.G..d:.....t.£...h.i. it^.. 
X. 

Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaci^gni?te kredyty i pozyczki 

oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

wysokosci): j 

"ZIIIIIIIZIIIZJ^^ 



CZ^SC B 

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 
lub zatajenie pravvdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

(miejscowoii, data) (pWpis) 


