
oswtAoczENtE iraJATKowE
w6ite, za6tQpcy w6jla, aekrotrrra gminy, skarbnlka gminy, kierownika iednGtki orgenizacyjnei gminy,

. .,,fjl?( ii6ft$fltr2hczlonka orsanu zarzedzaiecoso sminna osobq pEwnq

'-"' ' "*ijt"Cratrc.oby wydarqcej d.cfzle adminbtJacyjno w imi.niu w6jts!
Wvdzial Konlroll

*n 0" 
2 2 -09- 201,,

ani....i:?..t AOlT,
Uw494Nr. .......,........- ..

'1. Osoba skladaieca o6wiadczenie obowilrane jast do zgodnogo u prewdfo sta.annego i zupeln€go

wypelnienla kardei z rubryk.

2. J.leli poszczog6lno rubryki nie znejdujt vr konk.otnym paypadku zasto3owania, nalery wplsac !!!9
dotvczv".

3. Osob. skledajqca oSwiadczenie obowiqzanr ie3t okra5li6 pizyn.lerno66 poszczeg6lnych 3kl.dnik6w

maietkowych, dochod6w i zobowiqlai do m.iqtku od.ebnego i mai4tku obietego malreriskq

wsp6lnoscle majetkow+

4. O3wiadczenie marqtkov{e dotyczy malqtku w kraru i za granlce.

5. OSwiadczenie maiaikowe ob€imuj6 r6wnicl wi€rzytelno6ci plenlQrne.

6. W cze6ci A o6wl.dc:.nia zewarte 3l informacja jawne, w czQ6ci B ze4 Intoamacje nlalawne dotyczqce

adr€au zamieszkania skladaiqcego o6wladcz6nio oraz miejsca poloilonia nloruchomo3ci.

czESC A

Ja, nirej podpisany(a), .. ftiqt

urodzony(a)

,',,ttt t,' t'lt'^, ,-,!:!.r.r.. tfll aj... a:.tx+2tn..((,- (nestp.t tJn^En66iarcw6ko rub tunkqa)

po zapoznan'u sie z p'zepisarni usrawy z dnie 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialarnoscigospodarczej przez osoby pehiQce funkcie pubriene (Dz. u. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr .162,
poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2OOO
oraz uslewy z dnia 8 marca tggo r. o samo] 

r 26' poz 306 otazz2oo2 r' Nr113'poz 984 iNt214' poz.1Eo6)

i:;r"ilJ**J:,xi:,*.i::::]:lT":1?,"^T',I,:;::',#,':il,x:J"?';::;
majqrek odr€bny: - --'qce w sklad mat2edskiej wsp6lno6ci majqrkow€j lub stanowjace mdi

u&su
i mabko ora2 natuisko bdo{€}

3.. JS:!?,.J3S * Ir-tl {.t"rr c*ch



- papiery warto6cbwe: .... .\.lrl g . .d,A

na kwot€:

.

1.

3.

Inne nieruchom\i:

powiezchnia: ..9.

""'-''1-'
o wadosci: .

tytd Prawny:

,.l,zdi zabui-wv, ...U ld+!q ek r^ e:l* e!*1" ..,...r& u,;f..., . . !\M-nl *
,*,,ro,"*nr, . y'.(cj?-e-r.u*+l r*11*W*K wuelgfu&-;:^;- j^., 

^,1 .

z tego tytdu osaegnqtem(gtam) w roku ubiegt;r przyctrot iooctroc wfi u*.t. ........hE......dP-d'L.dL



tv.

Posiadam

akcje le stanofliq pakiet wiekszy ni2 10% akcjiw sp6lcer ... ...-.-..-.-...........

Z tego tytufu oslegnqlern(elam) w roku ubiegtyln doch6d w wysokosci:

Nabylem(am) (nabyl m6j maHonek, z wylqczeniem mienia pEynaleznego do jego majetku odrQbnego) od Skarbu

Paislwa, innej paistwowej osoby prawnei, jednoslek samoz4du lerylorialnego, ich zwiEzk6w lub od komunalnej

osoby prawnej nastQpujqce mi€ni€, kt6re podlegalo zbycirJ w drodze prz*aett - nalezy poda6 opis mienia i date

V^e J.lc0'.tU.L4/fr

vt.
'1. Prowadze dzialaf no56 go.podarczql lnalezy podaa totme $awnq i przedntot dziatatna1cD',..':.14.9 . Ann

j

- osobiscie

- wsp6lnie z innymiosobami

Z tego tytriu osrqgnqlem(Qlam) w roku ub€glym pzychdd r doch6d w wysokosci:

2. Zatzqdzam dzial€lnogciq gospodarczq lub jestem pzedslewicielem, pelnomocnikiem takiej dziatalno5ci

lnde2y podac fome pAwnq i pEednbt dziatatn*cil: ...........\h.9. d*\ry

- osobiscie

- lr|sp6lnie z innymiosobami

Z tego tytulu osqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

v[. ^ r__
1 w spofkach handlowyc h lnazwa. sredzba spltkl W ( $AY\fl I.T

- Jestem czlJnkGm zarzqdu (od kiedy). ....-..-..-....

- iestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlcnkiem komi6ji rewizyjnej (od t 6dy): ..... ...... ...... .............. ... ..

z tego S/tutu osiqgn+m(elam) w roku ubieglym doch6d s, wysoko6ci: .....



2. W sp6ldzielniach:.............148 JnE0u,rI
- jeslem czlonkfem zazNu lod kiedylt .............

- j$tem czlrnkiem rady nadzorczeis (od kiedy); ....................................

- jestem czlonkiem komisii rcwizyjnaj lod kiedy,

Ztegotytutuo3iqgnqlem(e}3m)wrokuubieglymdoch6dwwyso*o6ci:.......;..:.......--....-....-...

3 W lundacj€ch p.owad2qcych dziabtnogc gospod arcza, . . . . . . .tUQ . dUA#+
tt

- te'8lem czlonkiom zarzqd

- jestem czlonkiem rady 
^edzotczd 

lod kiedyrl

- jestem czlonkiem komisii revrizyjnej (od /dedy): .. _.... ... _................. _......_.

Z tego Mutu Giqgnql€m(elam) $, roku ubieg,lym dochdd w wysokoscar ......

v .

Inne dochody Giqgane z g rru zalrudnienia lub innej dzialalno6ci zsrobkowej lub zaje6, 2 podaniem kwot

uzyskiwanych z ka2dego Mtrlu: .

tx.

Skhdniki mienia ruchomego o warloSci powy2ej 10 000 zwych (w ptzypadku pojazctbw mechenicznych natezy

podac ma*e, ndel i rck Fdukcjil: ..

sar,r r^t6rf frx,f -"1(9sEt1 , t,J. ,Wrd, Zr-t,.@ibt dqbl
c,gglL U(\q( [lcp, {^lt'#i,l-Ss-t *#U}-'4y I

Zobowiazania pioniQtne o wartosci powy26j l0 000 zlotych, w tym z€ciqgniete kr€dy{y i po2yczki oraz warunki,

n€ jakich zostafy udzielona (wobec kogo, w zwiqzku z jakim 2cJaaeniem, w jakiej wyso*oScilt ......
, n ^[., , -

tl
I



czEsc B

Powytsze o6wiadczenb skbdam &vbdofiry(a), i2 na podrtawie a.t. 233 S 1 Kodetsu kan€oo za pod.nie nie-

prawdy lub zataieni€ plen dy gaozi kara pozba*i€nia wglno6ci

...N*i.{rr...l-t.W.....0^r...&&-.,-O--3-,....t*o-lk

' Ni€ dotylry dzbutoad r{rt 
'ccd 

r rcriclrN w z.k€.b Fldt*d tlalniGi i znbr4c.j, w btma i :trt!.4 q669odentm loddwr.lo.

' tlb dotFry tld n dzD|rzldr lpa5d.hi mi!.l(lnntirych.


