
Zatacznik do rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 lutego 2003 r. (poz.282)

OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzadzaja^cej i cztonka organu zarzadzajacego gminna^ osob^ prawn^

oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta1
w biaiej Pod

WYDZIAt ORGAN!T«.rvivrLAt . , OW

|; 2014 -04- 3O l^MC.k^^tdnia 21:9k..29ir
Uwaga:

Ldz.
Porini

(miejscowosc)

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie doty-
czy".

3. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maja.tkowych, dochodow i zobowiazari do maja_tku odrebnego i majajku objetego matzenska. wspolnoscia.
majcitkowa..

4. Oswiadczenie majajtkowe dotyczy majajku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majajtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczaca adre-
su zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

Ja,nizejPodpisany(a) (p.^H^.J:. HM^.^O^LK
, 1 (imjcria inazwis/fo oraz nazwisko rodowe) i I ( J J* j

H ,, 4k- 02. Zo4k H^JnecK WdfoiU*urodzony(a) f, ' \f..rr..:: .s^rs-.V^,.:....( w / r.r!

^fCeui^ Uo;o(.i^o.(i$22^C&xdZ if*?.:....Q<2*?..-. kmt.r. ^J.h&..™^%&&

4
(miejsca zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci go-
spodarczej przez osoby petniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984. i Nr 214, pzz. 1806)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad matzeriskiej wspolnosci maja_tkowej lub stanowia.ce moj majatek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: .0.1..r.

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: Y^^Trr. PwD.t>ri..^2

— papierywartosciowe: V>r?;.>U.

na kwot§:

Niewfasciwe skreslic.
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Zalacznik do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrowz dnia 26 lutego 2003 r. (poz.282)

II. , * ,

1. Dom o powierzchni: (Mtz.S:.. m2, o wartosci: ^...C...Sr...\^f..^..^f...l^X....-
tytuf prawny: !^..L<2..>...V^?h*.S

2. Mieszkanie o powierzchni: Lrv.C.*^.....O^O.ir^t.V:V |̂.... m2, owartosci:
tytuf prawny: A..XI

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ^.V..<-. ^^>.\7>ri.^VU powierzchnia:
o wartosci: .\...r>i

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osiaiinatem(etem) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: ,~ ^ r

powierzchnia: cKa.^.W ^.t.kAfe.kSr. ^.^.b^.dLo.U).^..^^ V^IZu,

owartosci: ZQ..:..000;iT.
f- <••«

tytut prawny: \J.S..£.?.k!V^.*..9.

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:

../j^t ttp-^it^H

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatow wspotce: ir%.(^ <r^i*>.l^1..y.i'..i^)..

Ztego tytutu osiajgnajem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: k\.tS?. iA^.t^i.Ldj..

IV.

Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

6

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Ztego tytutu osiajgnajem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: k^.^ dC:-s?..T7^1...^r1/..

ji('<: ^r.^.L)..^y-

M.(.}^ ^".-P.O..^
L dfQ.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majajku odrebnego) od Skarbu
Paiistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwia_zkow lub od komunalnej
osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date
nabycia, od kogo: /

fclik <fl.Ori.Cd.
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VI

Prowadze dziatalnosc qospodarcza2 (nalezy po<

.k.te, tA-.>o..r.\.w

Zalacznik do rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 26 lutego 2003 r. (poz. 282)

1. Prowadz§ dziatalnosc gospodarcza.2 (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci)

osobiscie o.

—wspolnie z innymi osobami n-.\.\€ QrfQ ttt.s.. .t\,Xi.

:0
Z tego tytutu osiajj.natem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy

podac forme prawna iprzedmiot dziatalnosci): </l.l& XP^O^hLa-^/.

, r; ^ J
-osobiscie kl.t^ Y^?.±^\.lA.^\

— wspolnie z innymi osobami „

t-uV ^C^.cri.t^..^
Ztego tytutu osiajgnajem(etem) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: \.

Lrf.i.'S €&&.tt.k?...'y

VII- , / r
1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ('?.'...^ f#~?.t~ly*..)y.

—jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): W.S. ^M?.ViM.h

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): f&.f.ST &\fQ.C~)J:*.}ri

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): #?.(.S t^.^.tTy.CA.^j.

Ztego tytutu osiaj3naJem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: f\ J.:'?.....CX.tc'.T^P.S.'y....

2. W spotdzielniach: .

/?.(.£ ^Q.Aft..^

<*

e*?.fry.z±y

rt.(. H? eiohr

— jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy):

tf < e

•jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy)

$;$!;
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /?.£.!&. 0.hQ.fc?].£/l..yr.

(

Z tego tytutu osiai3na_lem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

m.€ i&o.Hcj...

Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.
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3. W fundacjach prowadzacych dziatalnosc gospodarczaj

»..«.'€ dx>.

jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): ?'AAi>. J&rf??.Ot.C^£l.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): lr\.C.-<. fifx£?..k?r\.$&?i..
<i

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

kite £&?£i.H*iZ tego tytutu osiajgnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /4< %^
VIII.

Inne dochody osiajgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytutu: >ki.

&UArt<2.W.*& <J>. QuOCfit, frr.\.Q„. ^2. ..&2&f./?..!kl
JgJbfc ^..^o :: %.£\6..i.P.Q...:iA_

l**.<e £&diitL...Z £.£h3..t...<2..1...rf...

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych,(w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac

marke, model irok produkcji): #.!..f? fl^T^.SsS^

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciajgniete kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostaty udzielane (wobec kogo, wzwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): _

Ikfaflfcsifc y^o.k.^ K.r...fe.».v>.k $.k9P^.£^..G&
f.^v^.ca.C foL\«»r. &jfwwL 3..£.£&..Q...U....* rz

i^>rr^>.iA: fsLvSWu^^
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CZ^SC B

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

/ / (miejscowosc, data)
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