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oswrADczENtE MAJATKOWE

Ja, nizei podpisany€) Kt ys z/T,
urodzony(a) lt, OS 4gS3 r Szc? eL ocr)2.,.4,

/ 2 >?( 2e2o./z7ac1z..

(miejlc€ zartudn€.lla stan@lsfto tub tunkoar

po zapoznan,u sie z pzeprsami uslawy z dnra 21 s€rpnla 1997 r o ogranrczenru prowadzenia dzialatnoscr oo-
spodarczej pftez osoby pelniqce funkcje pubticzne {Dz U Nr 106 poz 679, z 1998 r Nr 113, poz 715 iNr 162
poz. 1126, z 'f999 r Nr49,poz 483, z 2000 | Nr26.poz 306 otaz z2OA2 r Nr 113. poz g84rNr214,poz
1806) o.az ustawy z dnia 8 marca 1990 r o sahozqdzie gminnym (Dz U z 2OO1 | Nr 142, poz. 1591 oraz
22002r.Nr23, poz.22O, Nt 62, poz 558,Nr113.poz 984. N. 153 poz 1271 tNt21|4, poz. 1806), zgodnie
z att. 21h lej ustiawy oswiadczam, 2e posracram wchodzqce w skrad marzeiskrej wspdrnosci marqtkowej ,krb--
<rrncwiqoe ro6j m Jq.€k d.?hny -4/- -\
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Zasoby pienigzne

- Srodkr piedie2ne zgrohadzone w walucre lx)tsK€J '.tooq Q" z7-

SLASKI URZAD WOJEWODZKI

\\]dzial Kontroli

wd,ita, zastepcy w6jta, sckrctar.a gminy,6k.rbnika gminy, kierownir".;"JHgiu 44ug""i0g g,niny,
oaoby zarzqdzajqcei i czlonka organu zazqd2arqcego gminne osobq p.awnq

oraz o6oby wydaiEcej decyzte adminlstracyjne w imieniu w6ilal

5- =..*Srgg, \"'- 
- : ;; ;;; Z r B 2b 1a

lJwag.:

1. Osoba SkhdarQca oawiadczenie obowiqrana JeBt do zgodnego z prawdq, starannego i zup€lnogo
wyp€lnlonlr katde, t rubryk.

2. Jelgll poszczeg6lno rubryki ni€ znaiduiq w konkretnym przypadku zastosowania, nats:y wpisaC -[i9dotvczv".

3. oroba lkladalqca o6wiadczenie obowiqzana last okro6rie przynare2no6i poszcz.g6rnych 6kladnik6w
malqtkowych, dochod6w izobowiqzad do mai{tku odrgbnogo i majqtku objqtogo ma+todstq
wsp6lnogclq m{ltkowq.

ia- O6wiadczenio marQ&owe dotyczy meiqtku w kraju iza granica.

5. O$wiadczenie mejqtlowe obermuje r6wna€i wjeeytelno6ci pienigine.

6, W czqScl A o$wladczgnia zawarte s4 infomacje iawne, w czqsci B za6 inlormacie niejewnE
dotczqce adrgsu zamleszkania skladarqcago oswaadczenie oraz mieisca polo2enla nleruchomo5ci,

czEsc A

- Slodkipieni€zne zgromadzone w walucre oocej:
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- Paprery wartoscrowe

wzd wyr@.y pr.ez wh,snrotrm d uddrg'|bny Drez tclsN€: s
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a zJav.h!"c[...5t

lt.em u 9r.zpLa)..a.-(dzi,
tylul prawny

.L/frh6{t".a;, d2
.

,ztle e/a/7o27

ldzialy te stanowiq pakiet wiQkszy ni2 100/o udzialow w spdlce .nle day'ey

tv.

Z tego tytulu osrqgnElem(elam) w rok! ubieglym doch6d w wysokoscl

Posradan akcle w sp6lkach handlowych - nalezy podac irczbe i emrteota akctl

,r7
akcJe te stanowiq pakct wigkszy niz 10% akc,r w spdlce

Z tego tytulu osiqgnelem(elam) w roku ubiegtym dochOd

Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqlku odrebnego) od

Skadu Patistwa, innej paistwowei osoby prawnel, jednostek samo.zqdu terylonalnego rch zwiqzk6w lub od

komunalnejosoby prawnei nasiepulqce mrenie, ktore podlegato zbyciu w dJodze pzetargu - nalezy pooac

opis menia idatQ nabycta, odkoga ...........44, e 4o712/
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1 ProwadzQ dzialalnosd gospodarczq, (natezy poda6 torme prawnq I przedmrot (tzratarnosct)

- osobrscie

- wspolnie z innymiosobami .22('e ,z/^o/yn7
Z tego Mulu osiqgnetem(etam) w roku ubjegtym przych6d I doch6d w wysokoscl

2. Zaaqdzam dzialalnoscia gospodarczq lub Jestem przedstawicletem. pelnomocnrkrem laktet dztalalnoscl
(nafe2y podac forme prawnq i przedmiot dziatatnoscr) ,-t,",o .,y'^ /r..".,,s"'t _.. .zt'€ eZ.fqzT _

<: 4o7*z- osobiScie

- wspolnie z innymr osobami

Z lego tytulu oslqgnqtem(etam) w roku ubreglym doch6d w wysokoscr eZrb <A 17.

v[.
1. W spdlkach handlowych (nazwa, si€dziba sp6lkr)

-Jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ...2221e....... .dO

-leslem czlonkiern rady nadzorczej (od kiedy)

- jestem czlonkiem komisji rewizytnej (od k|edy)

e2t/

...l??.b

<zfe z-/r.7
Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubaeglym dochOd w wysokoscL ;; ./;y'??F

W sp6ldzielniach

........ .2?e .z'?7/
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) .27/. e... e?7
- Jeslem cztonkrem rady nadzo'czer'(od kledy) -ZZ|r. 2i t7-7

W!6r wytoruny pa6. |* lg.iom



3 W fundacjach prowadzqcych dzialatnosd gospodarcza

At'{e-dert€t<
- jestem cztonkiem zazQdu (od kiedy) .......... .<ZZ.tb.......

-leslem czlonkiem rady nadzorczel (od kredy)

vnr.

Inne dochody osiqgane z tytulu zalrudnienra
uzyskfwanych z kazdegolytutu I)V
dd 2/, o?, (p_14 .
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Skladnikimienia ruchomego o wartosci powy2ej 1O OOO ztotych (w pzypadku polazd6w mechancznych nate2ypodad marke. model i ro9lduTji): -*Z a o",/z ,ro/ oS e' 6e as _
... . .,7/-o { o 7e . 2 ir}<-) {; 2=: ;4,- ;- ,.- --
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Po$rylszs ocu,ia{rczenie lkbdsm *iedomy(a), i, na podstswi€ art 233 S 1 Kodeksu kamego za podan€ ni€-
prridy lub zatairnio prawdy grozi lera pozbdiieni€ mtnodci.
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