
(miejscowo££)

1. osoba sktadajaca oswSadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdaj
starannego i zupeloego wypelniania kazdej z rubryk.

2. JezeSi poszczegoBne rubryka nie znajduja. si§ w konkretnym przypadku
zastosowanaa, nalezy wpisac SJnie dotyczy".

3. Osoba skfadajaca oSwiadczenie obowia_zana jest okresSic przynaleznosc
poszczegolnych sktadnikow maja^tkowych, dochodow i zobowia^zan do majatku
odr^bnego i majatku obj^tego mateenska.wsp6Inoscia_maja,tkowa..

4. OswSadczenie rnajqtkowe dotyczy majatku w kraju i za granica^.
5. Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez waerzytelnosci pseni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa^ informacje jawne, w cz^sci B zas

informacje niejawne dotycza^ce adresu zamseszkania sk*adaja_cego
oswiadczenie oraz nnsejsca polozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), .. JXA M.l>. kft., .ttJ&WeOJWAlft.. SQfoQ Jf.06Kfi .v. .OQ'£)£0.(AQU S£ft.
(iroiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) aQ*. QQ.> .^rJ.Tw,^, w .^\

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dziatainosci gospodarczej przez osoby pefnia_ce funkcje pubiiczne
(Dz. U. Nr 106, poz. 679, z1998r. NM13, poz. 715 i NM62, poz. 1126,z1999r. Nr49, poz.
483, z2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2Q02r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr214,
poz. 1806), zgodnie z art., 24h ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad
malzehskiej wspolnosci majatkowej lub stanowia.ce moj majatek odr^bny:

L
Zasoby pieni^zne: ., Or

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:... .0 M?Wl&Ai ..fft

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:.

- papiery wartosciowe ;..(US'.. D.O?iH



1. Dom o powierzchni:../i.Q....m2, o wartosci: ,.foQ].QQQ.. tytul prawny: V£#W
2. Mieszkanie o powierzchni Tiltr.m2, o wartosci: tt\G..QQlM.yy tytul prawny:
3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gosp
o wartosci:.
rodzaj zabudowy: W
tytul prawny:,
Z tego tytulu osiajgnajem(^tam) w roku ubiegiym przychod i dochod w

4, Inne nieruchomosci:

o wartosci:...

tytul prawny:.

III.
Posiadam udzialy w spofkach handlowych - naiezy podac liczbe. emitenta udzialow:

udzialy te stanowia^ pakiet wie_kszy niz 10% udziafow w spolce:...DA'S...'DOTH.U.V-

Ztego tytulu osiajgnajern (e.lam) w roku ubiegiym dochod wwysokosci:..lS.lt...DQTUPi^

IV.
Posiadam akcje w spolkach handlowych — naiezy podac liczbe. i ernitenta akcji:

akcje te stanowia, pakiet wie.kszy niz 10% akcji w spolce:
ftl£..fcQ\M.UM

Ztego tytulu osiajgnajem (ejam) w roku ubiegiym dochod w wysoko5ci:...ftl?....OC?T.tf£Jy.y.

V.

Nabytem(arn) (nabyt moj malzonek, z wyla^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwiqzkow lub od kornunalnej osoby prawnej nast^puja^ce mienie, ktore
podlegalo zbyciu w drodze przetargu — naiezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:



1 Prowiadze dzialainosc gospodarcza^2 (nalezy podac form? prawnq. i przedmiot

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami,. A\

Z tego tytult osiajgna_lem(e.lam) w roku ubiegiym przychod i dochod w

2. Zarzcdzam dzialalnoscia^ gospodarcza, lub jestem przedstawicieiem, pelnomocnikiem
taklej dzialalnosci (nalezy podac form? prawnaj przedmiot dzialalnosci):

- wspolnie z innymi osobami .0?. ...'Iv

Z tego tytulu osi^gnajemf^lam) w roku ubiegiym dochod w
w y s o k o s c i : . ' '

1. W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki):..Rl6..fiC!W.Wy

-jestem czlonkiem zarza^du (od kiedy):.^lB...'?)Q\VE.C.^.Lf

- jestejm czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy);.M6...D5i.LLQ-lVI

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).lU£...ft$H.£4.H

Z tego tytulu osiaj3najem(ejam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:..Mt,.H7IHC.^|.

2. W spoldzieiniach :

jestem czlonkiem zarza_du (od kiedy):..Oi.lf....QC?iMi

jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):.J!;iiE...OQlVUA^

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.J,\£:,...NQiy.C4,V

Z tego tylulu osiajgnajem(§iam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:



3. W fundacjach prowadza_cych dzialalnosc gospodarcza;

- jestem czlonkiem zarzsjdu (od kiedy);.[Ufe.

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytulu osigjgnajem (ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:..fU6.

Vlil.

Inne dochody osiajgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj§c, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdeqo tytulu:

~

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych ( w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke., mqdel i rok produkcji):

X.

Zobowigzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciajgnieje kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwia^zku z jakim
zdarzeniem, wjakiej wysokosci): ,

" • ' S,ft...Ql%ttO..-.^i|T.;lt?MuM11AfclM/1i£^^



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

(podpis

1 NiewlaSciwe skreSlic
2 Nie dotyczy dzialalno^ci wytw6rczej w rolnict\0 -\e produkcji ro^Iinnej i zwierz^cej, w formic i
zakresie gospodarstwa rodzinnego,
3 Nie dotyczy rad nadzorczych w sp61d'zielniach mieszkamo\,\h


