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l Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia ka:dej z rub.yk.
Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowania, nate2y
wpisa6,,nie dotvczv".

3. Osoba skladajeca o6wiadczenie obowiqzanajest okresli6 przynaleinose poszcze96lnych
skladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobow,qzai do majetku odrebnego i maj4tku
objqtego maliedskq wsp6lno6ciq majAtkowe.

4. Oswiadczenie maiqtkowe dotyczy majitku w kraju iza granicq.
5. Oswiadczenie majEtkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnosci pienieine.
6. W czeici A oswiadczenia zawarte sE intormacje jawne, w czesci B za6 informacie

niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj{cego ogwiadczenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.
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po zapoznaniu siQ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoici gospodarczej pzez osoby pelniEce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr '|'13, poz. 7'15 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26,
paz.3OO otaz z 2OO2 r. N|l13, poz 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samoEadzie gminnym (Dz. U. z 2OO1 t. 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 Nt 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej
ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sklad maliellskiej wsp6lnogci maj4tkowej .hrb-
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Zasoby pieniQzne:

srodki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej:

w6jta-2,stefEy w,rjla, .akr-cla-. gmiry, ct(erbnit(. gminy, kiercwnike joCncstki
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- Srodki pienie2ne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wa.toScjowe:

Ntr *t*
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t. ffim o powiezchn ,, .L!.?...... ^, o wartosct: 1f9-.99.{N ,r,* or"*nr,
m'?, o wartoici:l?f ?{}.Al,tur prawny.
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na kwote:

2. Mieszkanie o pow terzcnniFf-,lh.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ........ .llF.'.. lry.lNIE oorYc2f
o wartoScii

rodzaj zabudowy

tytul prawny:

Z tego t)dutu osiegnqlem(elam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysoko6ci:

powetzchnia:

o wartosci: .. .....

tytul prawny:

l.

Posiadam udzialy w spolkach handrowych - nare2y podac riczbe i emitenta udzaatow:

Nlg {srk:i
udzialy te stanowi4 pakjet wiekszy nit 10 % udzialow w spolce:

Z tego Mutu osrqgnqiem(tam) w roku ubjeglym doch6d w wysokogci:

tv.

Posiadam akcje w spolkach handlowych - n€le2y podac liczbe i emitenta akcji:

Nt_e_ Oorkz'i
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akcje te stanowi4 pakiet wigkszy ni2 10 o/o akcjiw spolce:
Nlr ^05r^icE

Z tego tytulu osiqgn4lem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici:

Nabylem(am) /nabyl moJ malzonek, z wyl4czeniem mienia przynajeznego do jego majetku
odr9bnego/ od Skarbu Panstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostki samo.2adu
terytorialnego, ich zwiazk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, ktore
podlegalo zbycju w drodze pzetargu - naleZy podac opis mienia i datg nabycia, od kogo: ..
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1. Prowadze dzialalnosc gospodarczq' (n ateiy podaC lormg prawnE i przedmiot dziatalnoscD.

llLtr- 991.2|
- osobi6cie

wsp6lnie z innymi osobami

2. Zatz4dzam

dzialalnoSci

Z tego tytulu osiqgn4lem(elam) w roku ubteglym ppych6d i doch6d w wysokosci

dzialalno6cia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

(naleZy poda' tomv pnwnq i przedmiot dziatalnoici)-.
Nl' 5{oitz'f

osobiScie

wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

v .

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lkt). ........

''-'jestem czfonkiem rcdy nadzorczej (od kiedy).

Nl€ Jor{<27
.' - jestem czlonkiem zatz4du (od kiedy):



I
- jestem czlonkiem komisji rcwizyjnej (od kiedy).

Z tego tytulu osjAgnElem(elam) w roku ubieglym dochod w wvsoko6ci:

2 W sp6ldzietniach:

- jestem czlonkiem zaeqdu @d kiedy): . .

- jestem czlonkiom ra dy nadzotczE3 (od kiedy\..

- jeslem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqtem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici:

3. W fundacjach prowadzEcych dzjalalnosc gospodarcza.

ttii oorwzj -

- Jesrem czlonkiem za.zqdlu @d kiedy):

- Jesrem czionkiem ra dy 
^adzorczej 

(od kiedy):

- Jestem cztonkiem komisji tewzyjnej (od kiedy\

Z tego tytutu osiagnqJem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokoscj:

vtn.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia tub innej dzialatno6ci zaroDKowe, tub za.je6,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: .... ............-



czEsc B

Adres zamieszkania osoby sklad€jqcej oswiadczenie:

Pov'/y:sze oswiadczEni6 st*adam 6wiadomy(a), i2 na podstawl€ art. 2313 t I Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenle prawdy grozj kara pozbawienla wolnolci.

fiNrdN ,9,t lp /ofr
(mlejscov,osd, dala)

l

Nigl,rf,asdlve skr€61i62 Nie dotyczy dzLLlnos€i wytv,6rc.zei w rolnicltiio w zaktesio produkqi roSlinnsl i zr{iezgcei. w formio
_ i zakresie oospodarslwa rodzionego
' Nl6 dotyczy rad nadzo..zych sp6b2ielni rnieszkgniowych



!x.

Skladniki mienia ruchomego o warto6cl powyiej 1O.O0O zlotych (w przypadku pojazdow
ltecnantcznych nalezy podaC marke, modelirok produkcji)r ..................... ....

8s-NAVn ..c.4.o-. ...ff loa -.Ghrl-^rr"J
cflRGr.r cs Lor2

fr$vn..c.|!9 !. \pa wxlqfg\sd-
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x.

Zobowiqzania pjenig2ne o warto6ci powy:ej 1O.OOO zlotych, w tym zaci4gniere kredyty i poiyczkioraz warunki na jdJich zostaly udzietonl (wobec kogo, w .wiqzku z iaikin zaazenien, w jafiei
r.r.ysokosc4 |
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