~/\:)-~··-i~Yr-~11~ŁO~-UrZi)c! Mil'i.oki \V Skw:icrzynie

,

.

(miejscowość)

(dnia)

UWAGA:
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową,

4.
5.
6.

Oświadczenie majątkowe

dotyczy majątku w kraju i za granicą.
obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

Oświadczenie majątkowe

CZĘŚĆ A
Ja,

niżej podpisany(a),

R.Y.0ZA'R.V. ~.t.r;:?Ę1?lfJf.IfJ.f.(

.

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

3.1. <I.. l d.8.Sd..r.
w .. S.KW)t;;.'R:ty.N.I.E.
..tAI<'UtD..,.G.o.c5.p.O» !J1).!<L..!<.QMUIXRt.-NeJ..~f. ótXIt..~ ..cl.-. fV:

urodzony(a) ..

.. M..SJ<jJ.l.ĘRŹYN.!/~·I··?!f..:. . ·8(J,L.-.6:$.b:INv.l.l.. r:f.l1WJ3I<-~{!J,O.S
....-:-:-:..r2.lJ. hl. (!),t:./ł# v.. (/?f!g:l? Y.TJ/.l?lJ./. J!812.?-.c..s. .. Z/ł/ł 7.{ł1J.v

.
.

.

.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące 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, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie

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 oświadczam, że posiadam wchodzące w
majątkowej

lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby

pieniężne:

środki pieniężne

zgromadzone w walucie polskiej:

........ .$.!:?L~..~..;J. .. f.i.rN.
środki pieniężne

.

zgromadzone w walucie obcej:

1

skład małżeńskiej wspólności

...~Q.C0, ~-;-'

I;;.f/.~.O

.

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

papiery

wartościowe: N.{G

.

........................................................ na kwotę: .. Jl.U~. :J?!I?r.v.C:?V

n.

./f./.li-. JJ O/Y.(2'!
· kani
.
hni:
M lesz
ame o powlerzc

2.

J~flt...tN):rPO~ . MIł

5!:J~

71r.

m2 , o wartości:
r

'.

d4tlr I!/.UV
/J1'(7/) tytuł prawny..

Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: . )/U~. !Jprv'c1:-Y.., powierzchnia:
AJ)&.1JolYCZJ(
o wartości: . tI//:;-.
V.
rodzaj zabudowy: .!'/.J.~ .PO
tytuł prawny: . I.V.!.fi. ':lJoTf!c.~. 'I
.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .;f/.B.po.ticz y

J).o.r.y.Gz.

4.

..

Dom o powierzchni: I:J.U? JJ.QT.Y.c.'?<!. m2, o wartości: .M~.JJ.(J.T.v.«.Y. tytuł prawny:

1.

3.

1J.r9Tic.4-:V

r:'!.C?r;.

2/

Inne nieruchomości: powierzchnia:
.CiAfłIJZ 7 ..C? . ?ą.1'f:: .. (( .1.11..~ . ~ j .~ ~ ~~..
o wartości:
Ara. Jtl(Q(J./:7: P? ({
tytuł prawny: . .1:1 Ił I::,.W.s. p. Ó.t. f:l. ttł1.r~.Q.~'; I'J:.

ri.

(1.

.

• •••••••••

.
.

m,

Posiadam udziały w

spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: '"
.(A,1J;O !tŁt(. .7:. . tf.(Ę{J.1j8u.r;tlf.v..~flf{.t;-/lfJ..cJ.P/KKl. k~R.q}Jc2rfl5J"'~?:p.! IlJ.?
................... .v:l1:.dr..1:1. 1U&t?/.-. J!Jr;U;({1.t!.fł... Sf1 ({;f.l.t;;?J.i:;I.i;?c;.{}.
Sf~ .c. O:.«J.• .IJ..5-KhJ.I.&l?ti.lI.z.i;. /lL. ~ .. .f.~p.1. rflkl!ll. ..~

Li. '"

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

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: . . 11/&..0.a7Yt.t.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. IV.I.~

IV.

V

.
.

.
.

JJ.o.r.Y.c.t.v.........

spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

.N/r; J)aT.Y.Ck.'I.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .. .jIJIt..:J1O'I.V.CtV

..

Posiadam akcje w

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

v.

Nabyłem(am) (nabył

N/C.]).(l,TY.'c.Z.V

mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które

2

.

podlegało

.JI.(

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
.
Ę. ~o. r:.'(.C.~ .Y. •..•..•...•...•...•..•...•..........••...•...•...•.......•...•...•...•......•...•...•...•...

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

.

~

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą!" (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

.

..... tlIB. J)ĆJ:r.e,!.cz.'t!.

.

osobiście

..
... . II.I.Ę..::D.e;T!).CZ.Jr:
wspólnie z innymi osobami
.....;.Y'fr;:;..'J)~JTjf.vz.y
.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w

·.. ·..

wysokości:

.!:II/;.lt![Vu:y

lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiemtakiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
- osobiście .. NI.fi<.;Rr:J. r:.v..e;z.ł(.
2.

-

Zarządzam działalnością gospodarczą

wspólnie z innymi osobami

/.tI1Ę.J)O I. .t/.Cl:-y.

..

'" '"

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. .N'}Ę ..1)(},TK(;t?i. '"

VII.

1. W sp,ółkach handl~wych (~azwa,~iedziba s~ółki): tt.41!.~AfJ. Cl.r?JP.Pf)/lI1k:l.f([fJ.I1.U;V.1J1)J./;:.ł
'" .<51?9tK{4. d/...tJ.,.eJ. f./l!. . .J'KtJ.IĘJ(k.tIIlJr;;; UI.. '0.-.. C.ł.tRQ!Nłt;:;.Cr.o. ..~
.
- jestem członkiemzarządu (od kiedy):.. aC.J..'*(~ :.rY.~:.~f2d5:II ..l?
~;!/.11: .LO<1.'!f.10

..

tv..

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

;V/ki. .J.Jo./..v.t:?Y

.

!'IIli: .J)On:(J1; $:

.

dj: ~,1.: &0.1. ~ :~: ZfJ:1~

Z te~~'~~ł~.~~~~~~~~~~(~~~;.~.~~~~.~~i~~~~' ~~~~~.~.~'~~'~~~~~'i{

...~ Q.d..1-:.1:.,.). ..~. ~ .t;.,.~.o(J~;:-;. P.LN..{.h~u/.fto.J
2. W spółdzielniach; .. ';VjĘ..JJ.o. TV.CZ; k:

.

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

.... i.f/,Ę...-ł'P.!.r: c;;:..'/

.

3

.

...............................................................................................................,

jestem członkiem rady nadzorczej!" (od kiedy):
....i.J.I.~. 3,().tY.'.C?,cj
,

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

....Jf.JE. )JJl1fitZ.

v.

.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..N/ĘJ2O'J:'!.C.&v. .......
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

t.f/./i;.[)f}TY?? i

.

MI. Ę .JJ.~r.'!.c.& {.

..

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
... ./'I.~~ .:JJ.o. TYC.l. V.
.
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.....NJ./ii. "J).o.T.VCZ.i(.

.

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .. NJ.Ę.;}J.9.rie:t-.

VllI. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej

działalności

v.. .....

zarobkowej lub zajęć, z

podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: . .KIĆ:;::;-. .ua: 'I.r:.z:.'I.

..

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ;V:!.E. .210. ts:k {;.'I.

.

4

x. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem,w

jakiej wysokości):

N/f? ..JJ.o.T.Y..elZ.v:

.

5

