
           ____________    OSW»ADC2EN(E RMJATKOWE

 II B3|a,^^p(fr^^^^   seh-ete^za gmmy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacvjnej aminy

       ] ordanO^bte^af^dzaj^Gej i cztonte orgaeu zar^dzaj^ego gmmnq osobq prawn^ '
   i—— oo n/    ^or^ o^oby lAVdaNcej decyzje adminisiTacyjne w fmiCTiu wojte1

wpi.     7 0. 0^. .-.lild        i                      4    i     I   4,   >.

   [_____-———————  \                     .J'.Q^^0'^01^,51?^11., dfiiia ..5Q..O?>•..•2'.C03.. ir.
 ,   ,                        7?i ............                                    (J                          (rniejscowosci
 yWitga:--;'{|r" —--•
 poduis..,^!^'-..."---"--"-----^-'-^-'^':

    ^Ta^SV^''^026"18 obowi^a"a i6-^ (:io ^o^ego z prawdEi, starannego i zypetnego wyp^rue-

 2. Jezeli poszczegoine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypatiku zastosowania, nalezy wpisac nie dotv-
    czy .                                                                                   ^———i—

31 ^nT^^^^T o^.wiadcze."ie ^owqzana jest okresli6 pi-zynaieinosc poszczegolnych sktadnih6w ms^t.
    {SS^ c"ochodow 1 zooow!clzan do maj^u odr^bnego i majqtku obj^tego mateensha wsp61no6cia ma-

4. O^wiadczeimse maj^tlkowe dotyczy maja[ti(u w kraju i za granicq,

5. 0-Swiadczsnie rnaj^tlkowe obejmuje ir6wnsez wierzytelRosd pieniezne.

6. W^czesci A o^wiatoenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacjs niejawn" dotyczace ..drs-
    su zamieszEiania sktada^cego oswSadczenie oraz miejsca potozenia nsersjchomo^ci.

C2^S6 A

Ja, nizej podpisany(a), ....'^G'^.'^^.^... lQfl-Tr(Yft ...KkU,Pir<'SKft -^. ^ROS^CZftSC

                                      ('rniona^ nazwisko o.'az nazwisko rodovre)
urodzony(a) ....23.:.Q'b,A€^S/\^          ^ .. ,.5T.fiX.E:.H.nr..lE

/?-IYI i fYftf \; r\ri.n ^TN^-I/ o<^>.-/^<--t ^.^.^,.^._.—.. — ...  -L ••••••••.......^.. ..     ..... ^........ .........
          / '• /     -,••••••••"••••••'•••••••-••..•.................. VV ..... .—*' * '—-. -v »-• i^ i i i  |i ^_

 .(r.^Mn.Y .OsRpi^c. P.pnOCY SPO.tt.^vt],^^^!^^
                                         (n-nejsce zatrudnienia, stanowiskolub funkcja)

 ^cS^3^^ ZPT7-ya^n} usla^ z dnia 2-1 sierpnia 1897 r o ocjraniczeniu prowatfzenia dziatalno6ci 90-
 spoda czej ^Q2080^^^6 ru      Je PIJbllc2ne (DZ- u   Nr 1C16' poz   (379- z 1998 r   Nr n3   D02   7"'5 ] Nr 162.

 poz. 1126 2 1998 r. Nr 49, p02. 483, z 2000 r, Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Mr 113, poz 984 i Mr .--14 poz 1806) ^az
 ^a^ ^ marca.^0. r- 0 samo^dzie S"1'""^ (^ U. z 2001 r. Nr •142. 'poz 1591 oraz . '2002   ^3
 ^•i2?0.     ' poz-- 558' Nr 1'13' poz- 984' Nr 153' poz 1271 l Nr 214- Doz- 180S) ^odnie z art 24h tej us-,a^
 Sbw m' ze posladar" wchod^ce w skted matzenskfej wspolnosci maj£i.tl(owej lub stanowiqce rnoj majatek

 Zasoby pieniezne

 —srodki piensezne gromadzone w waiucie polskiej:......... it < F ^OTy C.?Y

 — srodki pieniezne gromadzone w waiucie obcej: ........ . . ,^ .1^ .I^QTy CZV

— papiery wartosciowe:........................................        ..{Y 1 ET   DQT'y C^Y
         na kwote:                                                          ' " '  '          ' •••••••   • •

11.

1. Dorn o powierzchni: .....1X..^....1)QTY.C^Y    ^ o ^'artosci: ................^. ^ ^^ W

tytut prawny ......................TC.^... .D.OT.Y.C-^.y....,

2. Mieszkanie o pov^ierzehni: ....... 1T..^..,.DPTYC^    ^2 o wartosci: ...IT. IF 3)C7T/C?:y

tytutprav/ny: ........nf..'..'E.,.;r)pTy.C.^y........

3. Gospodarstwo rolne:

   rodzaj gospodarstwa: ..........O.^.^..^OT.'^r,.C^y ... ., .,       powierzchnia: „ . .1^ 1^ ^OTYay

   owartosci: ...........................TY.l^, 3>OTY,C^y

   rodzaj zabudowy:...............IT...I &.....O.QTY'^Y

   tytut pravi/ny: ......................... PU.IL' .^QT.YCZ:'/



      Z tego tytuto osiagn^enn(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

  4. Inne nieruchomosci:                       i
                                                    r'C\

      powierzchnia:.................. ...............     -<"-\
                                      ...........   ^. ....................... .. ........ .... ...... ....................... .... .   .    .       . .

     owartosci:....                    / -v                      • •••--•••••••••••• ,^......................... ................. ..... ..... ........... .,.,,... ...... ,     .,     ..      .
     tytut prawny:...............................Y1............

  W.

  Posiadam udziaty w spo-lkach handlo^ch - naiezy podac liczb? i emitenta uoziatow:

   ^^^^^'''''''"''''''''''''''''''''''''n'VF''3)oTV'Dcy "" •"    •      • • ••     • • • • • • •• •  • •

  udziaiy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udziatow w sp6tee: ............ ,......fU^...^QTY (L2f

  Z tego tytutu osiagnqtem(eiam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: ......................

  IV.

  Posiadam akcje w spo^kach handiowych — naiezy podac liczbe i emitenta skqi:

                                       lY i^'rSiOTY'czly"" •"••••••••• ••••••••••••••.. ...... ... ............
 akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w sp6tee: .... ............................   ff \'t3>.QTY W

 z t@go tytutu osiqgnatem(e?am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .......

 V.

 Nabytem(am) (nabyt m6j mat2;onek, z wyta.czen!em mienia przynalezneao do jego maja.tku odrebnego) od Skar-
 DU Pansiwa, innej panshvowej osoby prawnej, jednostek samorzadu tei-vtona!r,ego, ich zwi^zkow lub od ko-
 munalnej osooy prawnej nast?pujqce mienie, kt6re podlegato zbvciu w drodze przetargu - naiezy podac opis
 mienia i dat$ nabycia, od kogo: ...............................                          r-     a          j ^  -   ^

 ^^^^^^.^^^^'^:^.^:::::::':;::::: .^.ITC^^oi-y:^^:':::.::::::::::.:::, ::•:::::::•::::::.::::::..::::.:.::.:: ::::  :::

 VI,

 1.  Prowadz? dzialalnosc gospcdarcza2 (naiezy  podac form? prawna. i  przedm,ot dzialalnosci):

 ...............................................................rn^.,3oTY.w,        ^ '" •"""""
   — osobiscie...................................
   — wspoiniez innymi osobami ..... ...... IT..?,^.. .-T) P'1"^ c-^

   Z tego tytutu osiagncitem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ... . ... . ..IT.^. ^>OTYC2-y ,

2. Zarzadzam dziatalnosci^ gospodarcza lub Jestem przedstawicieiem. peinomocniKiem takiej dziatalnosci

   (naiezy podac fcrme prawna i przedmiot dziatalnosci): ........

................................................. ...^,1.^  3)OTY"C</'    ' "•••••""  ••••••••••

  — osoWe.........................^..\^..^OTr^Y

  — wsp61nie 2 inriymi osobami ......'^(.lE^......'T?OT.Y..C2y .......

  Ztego tytutu osiagn^tem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosd: .... . ^ IF :DpTy C^./



Vll.

1. W sp6tkach handlowych (na:zwa, siedziba spoiki):

  •••—••••••.•.•-......--....................................... .^..).^.^c^c^.^^Z.^^ ^''^.7^
  —jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): ...............................      r

  —jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....... ....................i ,.fY. \E 'DOTY C,2-y

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

  Z tego tytutu osiagnqtem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokoscij.... ...

  2. W spotdzielnjadr

  ...................................................... ..y\^   SOTy^xl" '"    "        ..............

 — jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): .....................   .......!................,,,,,
 — jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):........... . .^. ,TU ET ^OTY C^

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

 Z tego tytutu osiagnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .......... fT,»E ..3?oTyo-Y.

 3. W fundacjach prowadzqcych dziatafnosc gospodarcza^:

 .......................................... ^^  3>c^rYo^y ' '   ••••••••••••••••••.•••••
 —jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ......................
 —jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...............................\{.. ...... H ^ DCTP/C^Y

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

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

 VBII.

 Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowe) !ub zajec ? podaniem nwot
 uzyskiwanycn z kazdego tytutu: 'Sp.O-f OT> WS^ta z UMOL3-4 0 PRffCC •• ib ?^,52. %-
 Ufy).OM.'/...^.^.C.^[r..|^,,^...2...4a.5-,W"2.r".^o.F('^trift-rTc^rry.. 60000 -IT'     ' • . •
 ^>3^Q^,.M.^§ft,...^^.,.4.^.,.^.&..^..i..,UMOi^;^2;L^^                                   ••

 IX.

 Sktadniki mienia ruciiomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw mecnaniczrivch ngl»?v
 podac marke, model i rok prcdukcji): ....................   ............'.                        1       '

-•——^'^^.^.^"^. ^^^^^^^^K''^'^C^: C^Y::'::.';: '^''^'         ... . .  ...

X.

Zobowiazania pieniezne 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych. w tym zaciqgniete kredyty . pozyczki oraz warunki
najakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

•••••••^^^^^^^^^^^.^'^^^^^^Xl^^^t)^                              • •   •    • • ••••••••



CZ^SC B

Adres zamifisykani!

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

2.. .          fflf^ CDOTY C2V
             ....................... ,*^,«»...........,,..(.....,,......

3.............................................................

4............ .......................................................

Powyzsze^wiadczenie sktadam swiadomy(a), \i na podstawie art. 233 S 1 Kodeksu Karnego za podanie nte-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosd.

AIO^) ^009 'o s-3o         J^-o^.1 rnslQ-
VOfil^ riatal                                                          ... 1.. ...

  Niewtesciwe skreslic.
's^rSnS'?8'"060 wylw6rczsj w rolnictw!e w 2akresie P^odukcji rosii^^j i 2w,erzecej, w formie i zakresie gospodar-

 Nie cjotyczy rad nadzorczych spot'dzielni mieszkaniov/ych.


