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1. Osoba skladajqca ogwiadczenie obowi{zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaldej z rubryk.

2. Jeigli posrc.sg6lne rubryki ni€ znaldujtr w konkretnym pzypadku zastoeowania, nalety
wplsrc,,nla dotvczv",

3. O3oba sklad.jqca oawiadczenie obowiqzana iest okrsstic pr.ynalelnoSc poszczeg6lnych
skladnlk6w majetkowych, dochod6w i zobowiezaf do msjdku odrebnego I majetku
objetsgo mat ehskl wEp6lno5ciq maj{tkowt

4. Ogwiadczsnio majdkowe dotyczy m4qtku w kraju i za granic+
5. Oawladcz€nie majitkowe obejmuje r6wnle, wiorzytelnosci pioni€he,
6. W czeSci A o3wiadczenia zawarie Ee informacje iawn€, w cz€3ci B zas informacja

nlejrwne doiyczqc, adresu zamieszkania 3klad4qcego oswiadcrenie oraz mielsca
poloienia ni€ruchomogci.
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Ja, nizejpodp,sany(a) D0l{tt/i(/ t)/)c La N ['l | {'E-K
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..JS- Q6; ..,,t?5-Sr. . * {.Q-0:?C2UACP

w Kal.iivr':. _

\}!d7rrl r{,,f1r,,1

I Z -Ur- (U ri

(miejsce zalrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu sie z pzepisami ustawy z dnia 8 marca i990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. SSB, Nr 113; poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nt 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam ,
wcho.r't'.e w sklad maEehskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub€{€nariqic_mrt+e,qlsl@drebar; /,//

i ,vlt. l/
Zasoby pienieZne:
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- Srodkip ieniezne zgromadzone w walucie lolskiej..t___7
.......... ............/

2W. ooo zr

- Srodki pieniQine zgromadzone w walucie odcej: ......fr.lf.Q d-il\';'''' t ilI t/''''''''''''''''''''t



papie"ry warrogciowe: .1!.?!. ll4-ll4!(.. I?f
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palriezchnia: .. .0, ! f .W .

rodzaj sospodarstwa , ... (&-r-g . ...... ................., powiezc n^n .. 1 P.{_!.!. . .

o werrosci: 3..1 ,.gp p /r
mdzajzabudowy: .hudqry( ;n?t4"lat ll : V-r,i:d"i",
\ urprawny: ..rr4.,i/i-Cti.. lmv|tWpp. . i .., .,... !
Z tego t)^ulu osiqgn4lem{eram;.,w rotu uOiiUEm przych6d i dochgd w }vysgkosci: 4.!ra d"tl1q
f nn€ nieruchomoscir du 4{ k4 2 AIt /"'1?'t "4 .r+n e f.4&!.{ a. /\ | u
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o warlosci: 2Cooo

tytul prawny: ..... lJ.t(p.9.tr.1. id- zSyn^,*
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1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych tubpzedsiebiorc6w, w kt6rych uczestniczq taki" o"ooy - naieiy pJJaf riilie iiiinenta uoziarow:

. .. .............. I'ln.-c_... lo t1'a4/d-^-'/

udzialy te stanowie pakist wiekszy ni2 10 % udzial6w w sp6tce: ........A.?1.

z tsgo q utu osiqgnqf€m(tam) w roku ubieglym doch6d w wysokos ci.. ....1?L?......._................. 4pt4n ....
Posiadam udzialy w innych sp6lkach handtowych.- nateZy podal ti$g i emrtenta uCziatOw:

Z togo tytufu osiagnqlem(la.l1) w roku uDregtym dochod.w wysokosci:4ue *11
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't.
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Posi-adam akqe w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
pzedsi€biorc6w, w ktorych uczestniczq taiie osoby - nat€2y p;da6 liczbe i omitenta aticjji

akcje te stanowi4 paki€t wiQkszy ni2 1o % a(c)iw sp6kje: ..../k .?

2.

ll?9yj€m(aT) /l1!.Vt lnoi maftonek, z wylqczenigm mienia ptz ynate2nsgo oo Jego majqtkuodrebnego/ od Skarbu Panstwa, lnnej piristwowel o"oUy' pi"**;, j-eonostt<i samorzqduterytotialnego, ich zwiqzk6w tub od komunatnej osbUy priwnel naiigiujqce mienie, kt6repodlegal'o zbyciu w drodze przetargu - nale:y pooai opis mienia i oa'tq naoyli, od t(ogo: ..... ....,..

.t Z /-fu;;f(

- wsp6lnie z innymi o soOamit ............. /?y..!.

2.
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z tego b utu osiegnql€m(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokos "i .l!.1.-g;....d*.Pl.*.1.....' ----- Ii/

vI.

lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec,

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartl
mechanicznych natezy poaae na*e, no#r ,0il,0'Eolf;ff. .Ni.l .(:: l:::"0:, ,"i**,



Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 | .l Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozr kara pozbawienia wolno6ci.
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