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Uwaga:
1. dsoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk-
2. .lezeti poo"r"gotoe rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, naleiy

wpisad .. nie dotvczv".
3. Osoba .f.fu*uje"u **iadczenie obowi4zana jest okresli(, przynaleiLnoS6 poszczeg6lnych

skladnikdw maj4tkowych, dochod6w izobowiqzaf do maj4tku odrgbnego i maj4tku

obj gtego malZerfisk4 wsp6lno5ci4 maj4tkow4.
4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granic4'

5. Oswiadczenie maj4tkowe obejmuje n6wnie2 wierrytelnosci pienig2ne.

6. W czgsci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne

dotycz4ce adresu 2apisszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia

nieruchomoSci.

CZ\SC A

J a, nrLej p odpisany(a), ..td J.E.SEN...Qontr....Gn EKA
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnieni4 stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym ( Dz. U.

2200'1r.Nr 142, poz.tiOt oraz22002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz' 558,Nr 113, poz'984,Nr 153,

poz. l27I i Nr 214, poz. 1 806 ), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz4ce

w sklad malzeriskiej wsp6lno6ci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

na kwote:



II.

1.

2. Milil;.;;;;;;;;h"i'. .#,;;;il. '.' ,v,"rp;;v; "

o wartoSci:

III.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych zudziaNem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorstw, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y poda6 liczbg i emitenta

udzial6w:

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych-nale?y poda6 liczbq i emitenta

udzia\6w : ...1.\,i. I F... D9i. ?:t..............

ztegotytulu osi4gn4lem(Ela-) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..N1.6.'.0 Y.grr{

IV.

1. Posiadam akcje w sp6trkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w ktOryctr uczestniczq,takie osoby -nalezy podad liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz 70 %o akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osi4gn4lem(Etam) w roku ubie

hq4.



posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych-nalely poda6 liczbq i emitenta akcji:

...1r..i.s-l...O.ef .Y.e.?.Y. .. .. .

Ztegotytulu osi4gn?lem(Etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: "L'i.r.:..'QgI.YCLY

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, zwyhqczeniem mienia przynalehnego do jego maj4tku

oargbn.gol od'StarUu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terforialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalrej osoby prawnej nastqpuj4ce mienie, kt6re

poilegalo ziyciuw drodze ptzetargu-naleLy poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

..,v /.&.....c.s?:?.2.c.?. x......

VI.

1. Prowadz g dziil.aInosd gospodar cz4 (nalely podai formg plawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

- osobiScie:

2. ZarzqdzamdzialalnoSci4 gospodar cz4lubjestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

dzialalnoSci (naleLy podai formg prawna i przedmiot dzialalnoSci): "."'..'..
- osobiScie: ..N.18.. TY.CL\....'..

- wsp6lnie z innymi osobami: .MiE.'-o.o .q'3.:1..'....."

Ztegotytulu osi4gn4lem (glam)w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .t'/.ttl.. '*>,.1'..'

VII.

1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): .Ntu" fYC3-J""""

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ..'lvi€...?

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): '.N'\6" E?-11"""""'



VIII.

Inne dochody osi4gane ztyiiluzatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkaldego tytulu:

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 z,totych (w przypadku pojazd6w
mechanicznychnaleZy podai markg, model i rok produkcji): ..........

x.

Zobowiqzania pienigZne o wartoSci powyzej 10 000 zNotych, w tym zaciqgntgte kredyty
ipolyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzkuz jakrm
zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ...N,.tt?...,O y.c?.y



powyhszeoswiadczenie skladam swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego

za podanienieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kuapozbawienia wolnoSci'


