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Uwaga: 
1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowî zana jest do zgodnego z prawdq, starannego 
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubrvki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy 
wpisac „nie dotyczv". 
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowî zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 
skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqzah do maj^tku odrebnego i maj^tku obĵ tego 
malzenskq wspolnosci^ maj^tkowq. 

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczv majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienî zne. 
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte ŝ  informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne 
dot>xzqce adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci. 

C Z ^ S C A 

Ja, nizej podpisany(a), "^M.^IB. tl'Sm.&l G.e.S.rM/..fYA^.^.. 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) QQ.LJ.M^^.. w :^.Af2l.iP/3.Y.L 

.MBm.f^...MA't...M/aj:fSK(£^. &M>.^nc.i2^. 
£:/m.^„f,r. 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu siq 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 oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad 
malzeriskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odrqbny: 
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I. 

Zasoby pienî zne: 

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: .... 

/^//^,..,.,<Z^TCM 
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: 

,ifY/^, ^o7yc2y 
- papiery wartosciowe: ^.(?Z7.C2.^.. 

na kwot^: 

II. 

1. Dom 0 powierzchni:../!(^^....S??.^.?:C^.?:.... m^, o wartosci: ^£17."^.. 
tytulprawny: >^/^£ ^P.^H.^M.. 
2. Mieszkanie o powierzchni: m^, o wartosci: /!^..^./.Q.QG^.f.^.. 
tytul prawny: ... . '^.?/ ' '?^^..A/.i-^.^. '^^:^£^^ 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: .. ...M&.....JD.Q7YCZX powierzchnia: 

0 wartosci: /.im....Z).orxcz?:r.. 
rodzaj zabudowy: ...//M....sDOr'^6-^X 
tytul prawny: MAB....SQMIJ.C.3-X 

Z tego tytulu osiqgn^lem(Qlam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: /'-... JD.Q.LZ.Q?:. t. 

o wartosci: KfM. ̂ i:>.Qlh..QM. 
tytul prawny: . t{.i&. 3:)Diy,.<^ki. 

III. 

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, 

w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow: 

3>.oLLc.ll. 
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udzialy tc stanowi^ pakiet wiqkszy niz 10% udzialow w spolce: 

/y.^'^.....^.oJ.LC2r, 

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

^//^_, J)t^r:.c?.x^.. 
2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbi? i emitenta udzialow: 

^Pzrczz 
Z tego tytulu osiqgn^lem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:. 

^f.a. i2>.arr.c2.r.. 

IV. 

I. Posiadam akcjc w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, 

w klorych uczeslnicza takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji; 

3?.D.i:r..aY.. 
akcje te stanowia pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce: 

/r/^.. ':2)^r:c2^.. 
Z lego tytulu osi^nq.lem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

jm^.. <Do?y..c.2X 
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: 

/ K / ^ ^.OZT.C?.!. 
Z tego lY iu lu osiqgnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

/y/^.. a:>.c>Z7J::.cLL.. 

V. 

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku 

odrebnego) od Skarbu Paiistwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, 

ich zwiazkow lub od komunahiej osoby prawnej nastqpuj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze 

przetargu - nalezy podac opis mienia i datq nabycia, od kogo: 

^.//^. -.V.-QlXcZl. 



VI 

1. ProwadzQ dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac fomi^ prawny i przedmiot dzialalnosci): 

A/.^^. ^6^.<2^. 
- osobiscie M/^.. sZL>.7rr.czy^.. 
- wspolnie z innymi osobami C^<^/^. -^^^^./^..CZ.Y.. 

Z tego tytulu osi4gn^lem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod \ wysokosci: 

2. Zarzq^dzam dzialalnoscii^ gospodarcz^ lub jestem przedstavvicielem pelnomocnikiem lakiej 

dzialalnosci (nalezy podac fomi^ prawny i przedmiot dzialalnosci): 

/r/^_ J><^7XCZ.T.. 
- osobiscie ^//^.. ^OT^TC^Y.. 

- wspolnie z innymi osobami ^.//X^. \2^^^...Z.C.^..f^. 

Z tego tytulu osi^n4lem(qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ...fYj/.^. sSfc^-^-.T^^.y^. 

VII. 

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): 

^/^^......3.£2A:.lC2.'rf. 
-jestem czlonkieni zarz^du (od kiedy): (^K^^ 'i^^PTTX^.?..^. 
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): . 

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Z)f.//:Z. Ẑ?<̂ Ẑ .C.2.Y.. 
Z tego tytulu osiqgn4lcm(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: /t.//^ ^..Q/.../Cf2.Z..... 
VIII. 

Inne dochody osi^ane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c. z podanicm 

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

£:.K'E/^.Y..7:c(./3.'^. r:. dd.MA.i.<Q£. 
a)..^^.Ta. -

a>ac^£(z>. ^.^.m. ' /.^r.L9.9..^.(Qa. 


