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OŒWIADCZENIE MAJ¥TKOWE
w9jta, zastêp~~'w9jta, sekretarza gmiRY,sl~FbRiI~ gmiRY,kierownika jednostki organizacyjnej
gminy, os9byflarz¹(baj¹~ej i ~fl³aRkaargaRYzarz¹dzaj¹eega gmiRR¹ 9S9b¹ pFI³WR¹
6Faz6S613y
wyElaj¹eej EleeyzjeaElmiRistrae~'jRe
w imieRia w9jta l

~1i.t~k³

, dnia .141.Qk.l.1QJ.f' r.

(miejscowoœæ)

Uwaga:
1. Osobask³adaj¹ca oœwiadczenie
obowi¹zana jest do zgodnegoz prawd¹, starannegoi znpe³nego
wype³nienia ka¿dej z rubryk.
2. Je¿eliposzczególnerubryki nie znajduj¹ w konkretnym przypadku zastosowania,nale¿ywpisaæ
"nie dotvczv".
3. Osobask³adaj¹ca oœwiadczenie
obowi¹zana jest okreœliæ
przynale¿noœæ
poszczególnychsk³adników
maj¹tkowych, dochodówi zobowi¹zañ do maj¹tku odrêbnegoi maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹
wspólnoœci¹maj¹tkow¹.
4. Oœwiadczenie
maj¹tkowe dotyczy maj¹tku w kraju i za granic¹.
5. Oœwiadczenie
maj¹tkowe obejmuje równie¿wierzytelnoœcipieniê¿ne.
6. W czêœci
A oœwiadczenia
zawarte s¹ informacje jawne, w czêœci
B zaœinformacje niejawne
dotycz¹ce adresu zamieszkaniask³adaj¹cegooœwiadczenie
oraz miejsca po³o¿enianieruchomoœci.

CZÊŒÆA
Ja,ni¿ejpodpisany(a), ...E.lZ:~.lErt.\.f:tA& ~A.R.S
K³A

............

(imiona i nazwiskooraznazwiskorodowe)

urodzony(a)

0.8.1.
1.1 .-195.~...T

w... .05\ E.~U³.....................................................................

f.ii~L \ciwii::: ~iiro.A:: :i?o~TAY;i6wA:::
:i~L::kt;:M&ttiNb:w~ki:E.&fj:::W::ND~:~:}1:::
:::::::::
..N.\ E-~rê, Po.WJE

.O6.:-:i.U.1.

..ruKR1~.WNl CA...~ m REK TQ~.......................................

(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

-

po zapoznaniusiê z przepisamiustawyz dnia 21 sierpnia1997r. o ograniczeniuprowadzeniadzia³alnoœci
gospodarczej
przezosobype³ni¹cefunkcje publiczne(Dz. U. Nr 106,poz. 679, z 1998r. Nr 113,poz. 715 i
Nr 162,poz. 1126,z 1999r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz.306 orazz 2002 r. Nr 113,poz. 984 i Nr
214,poz. 1806)oraz ustawyz dnia 8 marca1990r. o samorz¹dziegminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.
1591orazz 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz. 1271i Nr 214, poz.
1806),zgodniez art. 24h tej ustawyoœwiadczam,
¿eposiadamwchodz¹cew sk³adma³¿eñskiejwspólnoœci
maj¹tkowej lub stanowi¹cemój maj¹tek odrêbny:

- ;~~i~~;'

~~~'œ~i~~~:'

',','f.\,\i',',',',',~ei~~',o,',o,',o,','oo,'oooo,oo',o,oo',000""""""00,',00',',',':,',0,',0,',0,',',0,',0,'"0',',0,',0"00,',0,',0"00"00,',0"0"'00,000,00',000,0""0"'0"'00,',00',000"000'0'00
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II.
1. Dom o powierzchni:

m2,o wartoœci:

~r³;,

j

tytu³ prawny: ...I.k\Ri v.v.v;v(jCi~~..............

2. Mieszkanie o powierzchni: ..~³..m2, o wartoIŒci:.,."..., tytu³ prawny: ...,~D.~~,~~.............

3. Gospodarstwo
rolne:

.

rodzaj gospodarstwa: .v.u.,~..
.dohJf.JJ..Ly , powierzchnia:

rodzajzabudowy:""""""""""""'"
tytu³ prawny: ...
...

,

...................................................................................................

""""""""""""""""
Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym przychód i dochód w wysokoœci:......................
4. Inne nieruchomoœci:
powierzchnia:
.£1.~....dcl~................................................................................................
...............

III.
Posiadamudzia³yw spó³kachhandlowych- nale¿ypodaæliczbê i emitentaudzia³ów:
.~
.~~............................................................................................................................
udzia³y te stanowi¹ pakiet wiêkszy ni¿ 10% udzia³ów w spó³ce: ........................................................

IV.

~~~~~~~:~~I~=":~:::?~:~:~:O:~II~':?:I:e?::I~:~~:?~JI~:::::::::::::::::::::::::::::
............................................................................................................
akcje te stanowi¹ pakiet wiêkszy ni¿ 10% akcji w spó³ce: ..................................................................
Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am)

.............................................................
w roku ubieg³ym dochód w wysokoœci: ............................................

v.
Naby³em(am)(naby³mój ma³¿onek,z wy³¹czeniemmieniaprzynale¿nego
dojego maj¹tku
odrêbnego)od SkarbuPañstwa,innej pañstwowejosobyprawnej,jednosteksamorz¹du
terytorialnegQ,
ich zwi¹zków lub od komunalnejosobyprawnejnastêpuj¹cemienie,które podlega³o
zbyciuw drodzeprzetargu- nale¿ypodaæopis mieniai datênabycia,od kogo: .................................
...t1~
~~..............................................................................................................................
......................
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VI.
1. Prowadzêdzia³alnoœæ
gospodarcz¹2(nale¿ypodaæformê prawn¹ i przedmiotdzia³alnoœci):
V\ . P
.. oJ. v.vv

Vllñ-³-L\r:w

.v.W\.i

- osobiœcie

o

o. o. o

d'W.

oo. o. o.. O" o. o. o.. o. oooo... o. o. o

O""",,""""""",,"'"

d""""'"

oooooo

... o. o. o. o

ooo. oO'" o... o. o. O",,"

o. o. ooo

o. o... O"""""""

O""""""

o. oO" O""",,,

- wspólnie z innymi osobanu

oooo..

.

Z tego tytu³u osi¹gn¹³em(ê³am) w roku ubieg³ym przychód i dochód w wysokoœci:.,....................

2. Zarz¹dzamdzia³alnoœci¹gospodarcz¹ lub jestem przedstawicielem, pe³nomocnikiem takiej
dzia³alnoœci(nale¿y podaæformê prawn¹ i przedmiot dzia³alnoœci):

"..............................

~.~~~b~~~:::::
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::::'.:::::::::::'.:'.::::'.:::'.:::::'.:::::::::::::::::::::::::

.
- wspólnie z innymi osobami .............................................................................................................
,...................................................................................................................................................

Z tegotytu³u osi¹gn¹³em(ê³am)w roku ubieg³ymdochódw wysokoœci:

VII.

"....

,

1. ~.~~~~.~.~~~.~~~~~~~.~.~~~~~:.~~~.~.~~~.~.~~~~~~~.:..'.'.'~~~.'.'.'...'~~~"""""""""""""""""""""""""""""""""""........

-jestemcz³onkiemzarz¹du (od kiedy):
- jestem cz³onkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cz³onkiem komisji
,

.........................
............................................................................

rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................
"""""""""""""""""""""""""""..........................................

Z tegotytu³u osi¹gn¹³t~m(ê³am)
w roku ubieg³ymdochódw wysokoœci:

-jestemcz³onkiemzarz¹du (od kiedy):

-jestemcz³onkiemrady nadzorczej3(od kiedy):
-jestem cz³onkiem komisji

,........

...........

:.............................................................

rewizyjnej (od kiedy): .."""""""""""""""""""""""""""""""""""

Z tegotytu³u osi¹gn¹³em(ê³am)w roku ubieg³ymdochódw wysokoœci:......................................
..

~
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VIII.
Innedochodyosi¹ganez tytu³u zatrudrnenialub innej
podaniem kwot uzyskiwanych z ka¿degotytu³u:

...........

.W.~.rYA0.RO.oZE.1'l
U:...Z...TI:r.\A&.Uc..
..ZAIR~~D.N.Ij;N.1A...............

4 :.W...:r.W.1bLlc"Z.NEl... .~Z.KQLE... :P.OlliTA-W. O.h!EJ... W...NO.W~.M..

E-~ TEPO.w.l
c.

E..~..............

,
,
.
...1J\X:,H.OP H~...
.G55.~.,2'fiL...2..1::..........................................................
'i M.. ~..,..,.............
E....D,W.l.

".,.,
.~~~:Ó~~~~~~1~::gi~~t~:~~~~?:~:~~:::~::~?:~~~~~:

.

IX.
Sk³adnikimieniaruchomegoo wartoœci
powy¿ej10000 z³otych(w przypadkupojazdów
mechanicznych
nale¿ypodaæmarkê,model i rok produkcji): .............................................................
::::F.:lAT.:::
:~Ej: GE.j~iO::::::: AciiiAI::::::

:loo:~: Ii :~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.............................

o o o o..

oo

o. o..

O"""""""

O'"

O' o O"""""""""","

O"""""""""""""

O""""""""""","

O' O' O"

o o o O""

o O"""","

x.
Zobowi¹zaniapieniê¿neo wartoœci
powy¿ej10 000 z³otych,w tym zaci¹gniêtekredyty i po¿yczki
orazwarunki,najakich zosta³yudzielone(wobeckogo, w zwi¹zku z jakim zdarzeniem,w jakiej

.................
.......................

.

........................
"

.........

...............................

Powy¿szeoœwiadczenie
sk³adamœwiadomy(a),
i¿ na podstawieart. 233 § 1 Kodeksukarnegoza
podanienieprawdylub zatajenieprawdy grozi karapozbawieniawolnoœci.

~\4tTUt1J.K~.
~~.~Q.~I.~rof.tf

\

(miejscowoœæ,
data)

I Niew³aœciwe skreœliæ.

2 Nie dotyczy dzia³alnoœciwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roœlinneji
zwierzêcej, w formie i zakresie gospodarstwarodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spó³dzielni mieszkaniowych.

...

