
1. Osoba siktedajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetsiego wypel-nie-
    nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegoSne rubryEti n5® znajduj^ w konkretnym przypadSiu zastosowania, nalezy wpisac ..nie doty-
    czv".

3. Osoba sidadajaca oswiadczenie oh
    kowych, dochodow i zobowi^zarB

?iazania jest okreslic p
 nnajatku odr^bnego

 poszczegoHnych skiadnikow B-najat-
jeteqo matzenska wspolnoscia ma-

4. Oswiadczenie maja^tkowe dotyczy majatlku w kraju i za grariica.

5. Oswiadczenie majatkowe obejnnuje rowniez wierzytelnosci pieni^ine.

6. W czi?sci A oswiadczenia zav<?arte sq iiiformacje jawne, w cz?sc8 B zas informacje niejawn® ilotyczqce adre-
    su zamieszkania stdadajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruclhiomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a)
Ja, n^e, podpisany(a), ...........^I.OliTrA......M.flJCT..-..STflN,(?.ftfcJ,,,,,,,,,,^

                                        (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ...^..^JT^.J.9^............. w .....^'^.?O^P^fF ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.........^&L.J..C.?.^fl....5.?^o.^......f^.5m^^

                                      (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz. 1126, z 1999 r. Mr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 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 wchodzace w sktad matzeriskiej wsp6lnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek
odr^bny:

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej:

— srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej: ....

— papiery wartosciowe: ............................................
         na kwote:

J^.....TD^.C^. ........
    ^ x>TY.ay....

      ^\F TiOTYCZ'Y,

II.
IQ1. Dom o powierzchni: ............................. o^......... m ,

tytutprawny: .......... A.^....^.^OSC|,.........................

2. Mieszkanie o powierzchni: ....... ^....^T}..0:^-!...

tytu^prawny:....................^.l.F?....^?!^.^...................

3. Gospodarstwo rolne:
    rodzaj gospodarstwa: .................^..l).OTy..^./.....

    owartosd: ................................... ^I./E....2>P?Y.^;<

m , o wartosci:

m , o wartosci:

A?.Q..W>..-....^.-.....................

tosci: .........^.).E:...?D^.^.>'..

rodzaj gospodarstwa:

owartosci: .................

powierzchnia: ....... '^L.^.^L

rodzaj zabudowy:

tytulprawny: ........

AJ/E

^/F
.^.o7y'^,
 W/c^y



    Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:.................................................

 4. Inne nieruchomosci:                            ./
                                                      ~\ i     powierzchnia: ................................... ,^... ...................................-....................--.......-...-..-...-.............--•••••-•••••••••••

    owartosci: ..............................-/... %............................-...................................................-...-.............................•••••••
                                       ,v\\>

    tytut prawny: ........................K..................................................................................................................................

 I!!.

 Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych — nalezy podac iiczbe i emitenta udziatow:

 •••••••••••••••-•••••••••••-•••••••••••••^^••-^oVycxy- ••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••-••••••••••••-••--••••••••••••••••••••••--•••••••••

 udziaty te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udziatoww spotee: ...................... ^.^......^T^w.^y.............................

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: .......................................................................

 IV.

 Posiadam akcje w spotkach handlowych — nalezy podac Iiczbe i emitenta akcji:

 ..................... .....^........^-YQ^-.-.. ............................................................................................

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji wsp6toe:................................ ^c....-^^.^y............................

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .......................................................................

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od Skar-
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza^du terytorialnego, ich zwiazkow lub od ko-
munalnej osoby prawnej nastepuja^ce mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis
mienia i date nabycia, od kogo: ....................................................................................................................................

VI.
1.  Prowadze dziatelnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci):

^^^^^^^^^^^^^^^^^^HI£^^

   —osobiscie..^........^.......         ................................................................................................

   — wspolniez innymi osobami.....................................................'..........................................................................
   Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:...............N.lt......K>.u..L:^/.......................

2. Zarzadzam dziatalnoscia^ gospodarcza !ub jestem przedstawicieiem, petnomocnikiem takiej dziatelnosci

   (nalezy podac forme prawnq i przedmiot dziatalnosci):............................................................................................

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::li:::::::rM?:c^:::
   —  osobiscie.....................................................................................................................................................
   — wspolnie z innymi osobami................................. ^llc......'lA^

   Z tego tytuiu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:..................................................................



1. W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

..........................................................................^.^.....^^^y................................-...........................-...........^

—jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): ...............................-................................-....•••••••••-•••••••••••••••••••-••••-•-•••-•••••-
—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.................... \\-\^-- •••••^O'^.CXy-----""--""-""""""------"""-'-'--

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........................................-.-.............-.......-•.-..-••.•••••••-••••••--•-•••••••

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ......................................................................

2. W spotdzielniach:
........................................................^.......-^y^.^^.....................-...,................................-.......-............-.......

—jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): .............................................................-.......-..-....•...-...-.-.....••••-•••••••••••••••••••
—jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):...................^l.i •p.... ..J).y..V.7•.v--'~-^'.................................................

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ................................-.............-.............................-.-..-...•••.••••••••-••••

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .....................................................................

3. W fundacjach prowadzacych dzia1alnos6 gospodarcza^:

.................................^.^........^^.^..............................,................................................................................

—jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): ............................(..............................................•.....••-..•..•.•.••••••••••••••••••••••••••
—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ................ ....W^......^O.\l..^'f.......................................................

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.................................................................................................
                                                                       •—.

Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:.......................................................................

¥811.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: ..%Q.CHoT>....o.^.?.^fl.NY..?T(WtO.,o^.QO.y....a
.u.inouy..^fc£ce^.m....^.9..,w....^.y.^.p.yY...o..^.ict^
.?>OC.H.Q^l:>.....(n.^Zft..-...Umo.ul^. ..p...i:>RM^..7.3p.9.4^.).5^....i.....u.in(W^ .ZLET

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke, model i rok produkcji): .........^.Q3>.ft......Eft&.l.ft........^.DK...^.DW.<.c.3.V...^.^

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
najakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiazku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):..................................

:^:;:;::::::;:::^;^:^:;^;:;^::::::^^::^^^^^^^Xt^^^^



iiacei oswiarlrypnip- ...

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie 11 czesci A (adres):

2. .....................................................................................................................

Powyzsze Oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

...I).TC^o.^...S(,,.0^,Q4:.A3o8>..             .&..^jW;.^W\Q^

 /j       (miejscowosc, data)                                 M (podpis)   J ' ' "

1 Niewtasciwe skreslic.
2 Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie qospodar-

 stwa rodzinnego.
  Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzieini mieszkaniowych.


