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R A D Y G M I N Y G O ^ p W O . 

JiAA/:l3:J.^.. dnia llpklO{h. 
(miejscowo$6) 

Uwaga: 

1. Osoba sktadajqca oswiadczenje obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego 
wype^nienia kazdej z rubryk. / 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac 
"nie dotyczy". 

3. Osoba sktadajzjca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 
sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowi^zaii do majqtku odr^bnego i majqtku obj^tego 
malzerisk^ wspolnosci^ maj^tkowcj. 

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne. 
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne 

dotycz^ce adresu zamieszkania sWadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia 
nieruchomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podplsany(a) i).!S!/\!UXl,,,,,^,^:H^,:<^4^ 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) .lf.3: w ..k.i^.m. 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 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 oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sWad malzehskiej 
wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce m6j maj^tek odr^bny: 

I. 
Zasoby pieni^zne: 

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: 'coCp/.i^..^.. 

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 

- papiery wartoSciowe: Cyd. 

na kwot? 

II. 
1. Dom o powierzchni:....Y.?;..6? m^ o wartoSci: ..P.^..P.....P.}^V... 

tytuI prawny: ^}M. imtohxXU.i^i^.. 

2. Mieszkanie o powierzchni: m ,̂ o wartoSci: 
tytuI prawny: Tyi'.^Uff.:^..^. 
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3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: ...^l^^^'W. , powierzchnia: 

owartosci: .J.J.m:.^oO:^.C?0 
rodzaj zabudowy: ...?.1.'(uxU..ih^.:ML lU:Lv^0...lt.Q^..(M^ 
tytuI prawny: . J.y.CL..... 'hX)^.U<^^.i^. 

Z tego tytulu osiqgnqtem(?lam) w roku ubiegfym przych6d i dochbd w wysokosci: 

p.ry.O^. LL I..Q.Q..Q.QP, oLo..uk^.O.L ^. .0.. .0,0.0. t €.i..OQ.Q„,. .0.^)p.{x)jt.^ 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: (\!L'.<2. Gix).t.C^.. 

/ 
o wartosci: 

tytuI prawny: 

1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub 

przedsi?biorc6w, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: 

0:t:& oU}.i.u-(^, 'yy-

udzialy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzia*6w w spotce: 

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

2. Posiadam udziafy w innych spolkach handlowych - nalezy podad liczb? i emitenta udziatow: 

rH'.(l..p^t.i^.Ly. 

Z tego tytulu osi^gn^<em{?iam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 

IV. 
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub 

przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy poda6 liczb? i emitenta udzialow: 

(]^:(i.oUityi^. M... 

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w sp6fce: 

Z tego tytutu osiqgnqiem(?tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: 

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podat iiczb? i emitenta akcji: 

OM'.t.Qiot.'U.U, '9^-^ 

Z tego tytutu osi^gn^lem(?lam) w roku ubiegiym doch6d w wysokosci: 
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V. 

Nabylem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) 

od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorze|du terytorialnego, ich 

zwie|zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze 

przetargu - nalezy podat opis mienia i dat? nabycia, od kogo: 

fM^.Myfer.( 

VI. 

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczq (nalezy poda6 form? prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

AAM.'.U-.fJ^^lh^-^-^ 
- osobiScie r^. 

- wspblnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokosci: 

2. Zarzqdzam dzialalnosci£| gospodarczc) lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej 
dziafalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): 

-osobiScie .., (M^.'.C.. 

- wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osi^gnqlem(?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: 

VII. 

0% W spofkach handlowych (nazwa, siedziba spbiki): 
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): 

crM/.L aidA, 
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubiegiym dochbd w wysokosci: 

VIII. 

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

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: 

.iCi..Q..a '.....oUukiA ^ ^ ^ - f ^ 
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IX. 

SWadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

nalezy poda6 mark?, model i rok produkcji); 

Zdar- it.l'iS. ŷ.a.../ '^.Qr:...JAA'^S....JR.^.I. 
0^y^':i.....ms!:Q ^j.f.r. y^.A.y 

/4i.J.uy.y4. a.r'.iipj^ 2 D...£.6 mf..6 

X. 

Zobowiazania pieni?zne o warto§ci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaci^gni?te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ... 

f.^£ L^Ao'Jw..^ a.jj..i..A^.^.. Ruyii.'SM .̂̂  S':al.,..f.6.../5.4./r 

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za*po3anie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

(miejscowosi, data) 
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