OSVIADCZENIE MAJATKOWE
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(rfuej scowo§6)

UWAGA :
I.

Osoba skladajapa oSwiadezenie obowiapana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypeinienia
ka2dej z rubryk.

2.
3.

JeZeli poszcz£g6ine rubryki nie znajdujl W kOnkrem}rm PrZyPadku ZastOSOWania, naleZy wpisa6 wnie dotyczy"
Osoba skladajapa oSwiadczenie obowiazana jest okreSli6 przynale2no§6 poszczeg61nych skJadnik6w

4.
5.
6.

majatkowych, dochod6w i zobowiazah do majatku ode?bnego i maj atku obj€tego malZehska wsp6lnoScia
majqtkowa.
O§wiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica.
OSwiadczenie majatkowe obejmuje r6`mie2 wierzyteino5ci pieni?2ne.
W czeSci A oSwiadczenia zawarte sa informacjejaune, w czeSci B zaS informacje niejaune dotyczape adresu
zamjeszkania skladaj acego o5wiadczenie oraz miejsca poto2enia nieruchomo§ci.

Ja, niZej podpisany(a),
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(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)
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\\ stk6'L

(miejsce zatrudnienia, stanowisko linb funkcja)

po zapoznaniu sic z przepisami usta\vy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno5ci
gospodarczej przez osoby pelniape funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 l3, poz. 715 i
Nr 162,poz. ll26, z l999 r. Nr49,poz. 483, z2000 r. Nr26, poz. 306 orazz2002 r. Nr l13,poz. 984 iNr
214, poz.1806) oraz usta\vy z dhia 8 marca l990 r. o samorzq!dzie gminnym (Dz. U. z 2001 I. Nr 142, poz.
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr i 13, poz. 984, Nr 153, poz.127l i Nr 214,rpoz.

1806), zgodnie z art. 24h tej usta`vy o§wiadczam, 2e posiadam wchodzape w sklad mal2eriskiej wsp6lnoSci
maj qtkowej ll'dLu A.ta=G-i+-iiCC ri5j i1-iaj tit,i ulil E'uny. -

I. Zasoby pienieZne:
-

Srodki pieni?2ne zgromadzone w walucie polskiej :

-

§rodki pieni?Zne zgromadzone._w wiluci;globe_e_j: ..Q
w.tw.\.€____®

OT\ CZ+

-

papiery warto§ciowe: ..t\..lw.\£...b.Qi

II.
1.

Dom o powiaechni: utN\e. . .D.QTT.QhL2, o watoSci: . .

tytul prawny: . . .

2.

Mieszkanie o powierzchni: hbel.i. gC-A-tt.Oti2, a warto§ci:
I- -

... tytul prawny:

3.

a-;-s;-oi-a-:-s-jorr-ore; : rodzaj gospJodarstw;: . \\.N`\ E. . . .Dory. Q*.`. , powierzchnia:
rodzaj zabudowy:
o warto§ci:...
tytul prawny:
z tego tytulu osiana:[em(g+am) w roku ubieglym
_ _._-,.\ przych6d
3._,-r\_ i\doch6d w wysoko§ci:

4. Ime-nie~ruchomosrci: ` pOwi1:erZChnia:..l\..W\E... D gil
o warto§ci:

tytul prawny :

IH.
posiadam uqzia`ly w^ip61kafhhandlowych - naledy POda6 liczb? i emitenta udzial6w:
\\.N.'..t...S

udzialy te stanowia pakiet wi?kszy niz 10% udzial6w w sp6Ice:

z togo tytulu osiapa[em(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

•`.

..'\-,\..``

`

y_spj?1.k:&h|.haFdlovych -naleZy poda6 liczbe i emitenta akCji:

akcje te stanowiapakiet wiekszy niz 10% akcji w sp61ce:
z tego tytulu osingna:Jem(Clam) w roku ubieglym dOCh6d w wysokoSci:

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z Wylapzeniem mienia przynale2nego dO jegO majatku

odrgbnego) od skarbu paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jedrostek samorza!du
terytorialnego, ich zwiazk6w tub od komunalnej OSOby PraWnej mast?PujaCe mienie, kt6re
podlegato zbyciu w drodZe PrZetargu - nale2y poda6 opis mienia i dat? nabyCia, Od kOgO-. .

\. N.\.`€...®ortt SEL.-`
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1, Pray?qzre dzja^1£liTgic. §?sPOdarCZaL2J (naleay poda6 fong prawna i przedmiot dzialalnoSci) :

-osobiScie...........

-

wsp6Lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiagnalem(Clam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
2. ZaEadZam dZialalnO§Cia gOSPOdarCZa lub jeStem PrZedStaWiCielem, Pelnomocnikiem takiej
dzia{alno§ci (nalerty `poda`6.~fiirm€ _pravyna i przedmiot dzialalno§ci) :
-

osobi§cie...\1.qu.i.t.

-wsp61nie z irmymi osobami..l\.N.\!.

T\ C)_+

Z tego tytulu osiagng:lam(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:..............................

VIE.

ll

1. W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): . .\t . !V.\.ll;. . . .D.Q.I.y.a?.'l

-jestem czlonkiem zarzqdu (od
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy).......................................................

Z tego tytulu osiagnalem(Clam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci~.
2. W sp6ldzielniach: . . t\. .t¥'\. € . . .D.QT.tic?. I. .

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-

jestem czfonkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiagnalem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:
a..-..-.....-........

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnoS6 gospodarcza: . u .ty}.e.
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~

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): . . . . .
jestem czlonkiem radynadzorczej (odkiedy):..........................................................

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):.......................................................

z tego tytulu osiagng[em(Elam) W rOku ubieglym dOCh6d w wysoko§ci:

VIII. inne dochody osingane z tytulu zatrudnienia tub innej dzialalnOSCi ZarObkOWej rub Zaj€6, z

podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu :
•®._`....Z....+i-I.L).\.u....L.\\ +.EL.u®She\. i.\`\. tt

.a\. .?. gte.

k:6ut: : :+i-a; ;: -ft£-'9:i:41

IX. skladniki mienia ruchomego o wartO§Ci POWyZej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

me_chacinifgyf`cpnual#s podkaX¥|kR=:del ; :?k£roAd¥lCji)i.I..i. b.*...i...9h.A.`n|..a...............

:e=:.:ag.ifiaroc.dii.l6.S.: :.dedsg£k.8 E;:::.of.k#:{urN::.1Jri I.i '¢. a-ri-. -. '.i

x. zobowiazania pieni€zne o warto§ci powyzej i o OOO zlotych, w tym zaciagniete kredyty i
pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w
jakiej wysokoSci): ---.-.--s=,--`,-_-,-:-'=|--_'-`

a+\_ C1
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PowyZsze o§wiadczenie skladam §wiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolno§ci.

®6ELM\ty..\ \L. ®.\. hove

S®"ELCJL

(miej scowo§6, data)

(podpis)

[1] Niewldsciwe skre5li6.

L2] Nie dotyczy dziatalndsci rty6rczej w rolnictwie w 2akreSie PrOdukCji rdslimej i
2akreSie gOSPOdarStWa rOdZinnegO.

[3] Nie dotyczy rad nadzorczych sp61dzielni mieszkahiowych.
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