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Uwaga: C/

1. Osoba skladajaca ofwiadezenie obowiazana jest do zgodnego z prawdg, starannego

izupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszezegdlne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisaé "nie dotyezy". :

3. Osoba sktadajaca oSwiadezenie obowigzana jest okreslié przynaleznosé poszezegélnych

skladnikéw majatkowych, dochodéw i zobowiqzai do majatku odrebnego i majatku

objetego malzenska wspélnosciq majatkowa.

OSwiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju iza granica.

Oéwiadezenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pienigzne.

6. W czeéci A oSwiadezenia zawarte sq informacje jawne, w ezeSci B zas informacje niejawne

dotyezace adresu zamieszkania skladajacego o$wiadezenie oraz miejsca polozenia

nieruchomosci.
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CZESC A

(imionai nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) MEORANIAGlonrerscvsrvvcvcsiiee W svsssesCLEOLEccrsccssssssisssssssssenriesssessenesuneens

BOnemesis

  enemaiejscevatradnienia, stmowitkelibfmigja)==
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.

z 2001 x. 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 skiad malzeniskiej wspdlnogci majatkowej lub stanowiace mdj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne: Ay

- rodki pieniezne zgromadzone w waluciepolskie}: whteaor

 



  

  

   

Il.

1. Dom 0 powierzchni: ........ae m’, o wartogci: mbQALQ?.ceceveeeesseesaceesesneneas

tytul prawny: ALASMACL. satis eacvevessvounvesuansacereenensouenasenensensnnsensee sensei SSRGIOR

2. Mieszkanie 0 powierzchni: bLLJ... m2,0 wartoScit ......FSOLA.cesssessueesseceneestneeets

tytul prawny: LALSIMOcossrvsevisevievvisssesaessvessinssssassnnnansesnssunnesneatiestseseieesisnsee

3. Gospodarstworolne:

rodzaj gospodarstwa: HLAMLYRL.coon , POWIEIZCHIIA! scmniscainnmmmsmncn

O WartOSCL: ..ccccccsececcscscsscsescscsessucvscseseseseseseecsvessesesesacscsssesesaeseseneseneeeuecssecnesessgitnerssaseatesesesseseesteneneaeney

LOUZAj ZADUCOWY? -...ssessesseeseeseessecseceseesseessnceseceneerecuseetetsssnssnssuecssscsscesensecusqseqnacsacenecuecesenensnsanecssscenss

fytul PLAWNY: ..scceecsecssessessessssssseseensecsnecrnveeseesusssstanssueeucessonsesnsssscsusessesneanscnsguntonennecanenssanscnsssscagstensess

Z tego tytulu osiagnatem(elam) w roku ubieglym przychédi dochéd w wysokoSci:.......ccceee

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: Lakeludyllals (IAMtabdWISEO00

budynch.gospadestihyAMOAEAMBLy B53Late
© wartosci: azn.AE LE,0202 hlaksdkmn :

howe  

    

   

  

  

tytul prawny: hedhaASS.

TH.

1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub

przedsiebiorcow, w ktérych uczestnicza takie osoby — nalezy podaéliczbei emitenta udzialow:

sadeakeisfeEe

2. Posiadam udzialy w innych spdtkach handlowych — nalezy podaé liczbe i emitenta udzialow:......

said.tLatdeyhlesecccever eucsepcoricetectanceutuesecestsseeesnbenanersconanertoneornensensne con daarist SPREE

 



IV.
I. Posiadam akeje w spdtkach handlowych z udziatem gminnych oséb prawnych lub
aae wktérych uczestnicza takie osoby ~ nalezy podaéliczbe i emitenta akeji:
Mak..tle

 

3 pees seseesereeeseeecsecsetausrsessessetscsessessessseessssaesesssseatuauduassusssasegapaccatrevesvasecs

 

Z tego tytulu osiagnatem(¢lam) w roku ubieglym dochéd w WYSOKOSCH oes eeeeeeseeceeessseseeeteneeseene

2. Posiadam akeje w innych spétkach handlowych - nalezy podaéliczbe i emitenta akcji:...........

Me..tdabetsessssuntgiatseiotststissiniuntntiniatinninuiaunusuasseeese  

 

Nabylem(am) /nabyt méj matzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odrebnego/ od Skarbu Paistwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostki samorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktére podlegato
zbyciu w a przetargu — nalezy podaéopis mienia i date nabycia, od kogo:

2.MAL, slesUne nanasensanetaemna cst ht sts SLSS ENGR SESTOTT UE BERESRESA TEENOEESo cenanes   

VI.
1. Prowadzedzialalnosé gospodareza (nalezy podaé forme prawngi przedmiot dzialalnosci) :

sade.dayo Hore TOeeUSEATANSETRTUEESGnca va sanenengonnneaseorancensavesvisncivepesvvecdvaste
~ OSODISCHE oes eceeessecsesseessessecsecsscsssssesssssssestesessanssisciessiestecsissssecstteseceecess

 

  

  

~ wspOlnie Z Innymi OSObAMA 00... eesseecssseesssesecssesssssssssssesnsseesssuussisssessussssseersussssessiesssiesesteseeeeeeecces..

Z tego tytulu osiagnatem(¢lam) w roku ubieglymprzychéd i dochéd w wysokoSci: .
 

2. Zarzadzamdzialalnosciq gospodarezalub jestem przedstawicielem, peomocnikiem takiej
aypodaé forme prawnai przedmiot dziatalnogci): .....cecccscssesscsseessecoseessseccseccosseees
Mk..hea tafeeRETSsesssesooereeeeey
= OSODISCIE scsssccunedesecaeartaiuiacesccssnnesennsnenspansacsensunsssensnsussiosssntvesvscusuvstevssiiddittvilaacenssarssamseseccescescoremeess
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Z tego tytulu osiqagnalem(elam) w roku ubiegtym doch6éd w wysokoScit .....ciccccccssssecsesseseseeseseeveveees

 

Wspotkach handlowych (nazwa,siedziba spdlki ): ..4ZZ2.hakyfulny,3 eenonetnuedinenvacsesnraatenuescenen

=akanwledRncmwathekDEenernnnnnrrnsorrnnnes

__jestemcalonkiemradynadzoe7e(0ied)enn

~Joineneevornnennerno

Z tego tythuosiggnglm(la)wrole ubieglym dochédwWSOKOSssosonnsvonen.
VIII.

Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajeé,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: oo... cececsecseesessecseesessesessestesseseseesecsecsecsucsuessesseeveene
LleAeligt WMPENGTEseneseenesereetecorerntinceeneveinnnventntesntnareeet

RRMAMALGALoeTeHABEALEEsrsssssstssisisininininiiiisiasn
ieeeUBdbegeon CadpOfnommussnsisiiuniininnivnnsecee

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdéw
mechanicznych nalezy podaé marke, modeli rok produkeji):

VOLKSULILCEN...LESSET...KOO...    

   

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki
oraz warunki na jakich osply udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoSci): ...4442€....%62
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