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UWAGA:
l. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4pana jest do zgodnego zprawdq starannego i zupelnego wypehrienia

kazdej z rubryk.
2. Je1eliposzczeg6lne rubryki nie znajduj4w konkretnym przypadku zastosowania,nalely wpisad ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid przynalefiro56poszczeg|lnych skladnik6w

maj4tkowych, dochod6w i zobowiqzarl do maj4tku odrgbnego i maj4tku objQtego malZeriskqwsp6lnoSci4
majqtkow4.

4. Oswiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju iza granicq,.
5. Oswiadczenie maj 4tkowe obejmuje r6wnie2 wierzytelnoSci pieniqZne.
6. W czpsci A oSwiadczenia zawarte s4informacje jawne, w czgsci B zaS informacje niejawne dotycz4ce adresu

zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia2l sierpnia L997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalno6ci

gospodarczejprzezosobypelni4cefunkcjepubliczne(Dz.U.Nr 106, po2.679, 21998 r.Nr l13,poz'715i

Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483,22000 r. Nr 26, poz.306 oraz 22002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr

2I4,po2.1806) orazustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.z200l r.Nr 142, poz.

1591orazz2002r.Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.l27l iNr2l4,poz.

1806), zgodnie zar:t.24htej ustawy o$wiadczam,2e posiadam wchodz4ce w sklad mal2eriskiej wsp6lno6ci

maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

1 iffit:ltffi:?:l*ua"o'. w warucie porskiej, . N.l E. . n.QtltY .c ZY:

wpfynqro o "'. ..L..Q.,...9 !,..29.11..

oSwraoczENrE MAJATKOWE Nr....................... podpis

Srodki pieniEzne zgromadzone w walucie obcej: NiE hSTVCZV



papiery wartoSciowe:NiE now0z

Ir.
r. Dom o powierzchn i LIh.1.9.O.. m2, owarrosci:090-0Oqfril pru*',y'!{ 9P0tN{FgN&
2.Mieszkanieopowierzchni: '.ff i .trr2,owartoSci:..#...t lrtulprawny].fu
3.Gospodarstworolne:rodzajgospodarstwa:.. ' ff i ..,powierzchnia:. '._

o wartoSci: rodzaj zabudowy: ......ffi

III.
PrXln*m y*W y sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbs i emitenta udzial6w: . N I E.=
.lJ.V. .l: I.\r./-.I

adzialy te stanowi4pakiet wiEkszy nrzl0% udzial6w w sp6lce:

ztego tJrtutu osi4gn4lem{qle*t}w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

IV.
Posiaflasn akcje w sp6lkach handlowych - naleLrypoda6 liczbE i emitenta akcji: NIE h$.'il/.-
CZV

akcje te stanowiqpakiet wigkszy mZ l0% akcji w sp6lce:

z tego tSrtutu osi4gnqlern(Elem) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:
V.
Nabytrern(ar*)(nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia prrynaleimego do jego maj4tku
odrEbnego) od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4gk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastEpuj4ce mienie, kt6re *, , --
gR9lt$*",i[.tgw drodze przetargu - nale?y podad opis mienia i datg nabycia, od kogo: .I\.t ts
lJu:l:YL4.X



gospodarc zq4l lnalezypoda6 formg prawn4i przedmiot dzialalno6ct)t .N.lE

osobiScie .
wsp6lnie z innymi osobami

Ztegotyfufuosi4gn4lern(9lm}wrokuubieg|ymprzych6didoch6dwwysokosci:m

2. Zav4dzam dzialalno$ci4 gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (n-a przedmiot dzialalnoSci) :

wsp6lnie z innymi osobami

Ztego qrtutu osiqgn4lern(qlamlw roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:m

VII.
1. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6rki): .N. | .E . . R.0TV CZY-

j estem czlonkiem zaruqdu (od kiedy):

jestem czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy

Ztegotytutuosi4gnqlem{qlam}wrokuubiegtymdoch6dwwysokoSci:.m

2. W sp6ldzielniach:

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego qrtutu osi4gn4lern(Elm).rv roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:



jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):ffi.

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):.

Ztego tytulu osi4gnqlern(qlamll roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

VIII. Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96, z

:sT:?u',fi ,H6:"9:9:trffi trg

lX. Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej 10 000 ztot
mechaniczny chnalelypoda6 markE, model i rok prodrk".iUt .liIE..

X. ZobowiryantapieniEzne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych,w tym zaciryntgte kredyty i



cz4scL
oSwiadczenie:

J . -

A
T .

Powyhsze o6wiadczenie skladam Swiadomy$iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

gTeRV TenG l$l$, 05. ok .Qff9^
(miejscowoSC, data) (Podprs)

[1] Niewla$ciwe skref li6.
iZi Nie dotyczy dzialalnoSci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roflinnej i auietzpcej, w formie i
zakresie gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie do$ czy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych.

(podpis)


