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1. Osoba skiadaja^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupeinego

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja_w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie
dotyczy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
majaj:kowych, dochodow i zobowiajzari do majatku odr^bnego i majatku obj^tego maizenska_
wspolnoscia, majaj:kowa_.

4. Oswiadczenie o stanie maja_tkowym dotyczy maja_tku w kraju i za granica,.

5. Oswiadczenie o stanie maja^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cze_sci A oswiadczenia zawarte sâ  informacje jawne, w cze.sci B zas informacje niejawne dotycza_ce
adresu zamieszkania sktadaja^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SCA / ,f //7

Ja, ni±ej podpisany(a) ,..$:&¥,£,..
i (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) &£:.$. J..\$,%?..&. w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy. o satnorza^dzie gminnym (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 594,
poz.645 i poz. 1318) zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzape w sklad
matzetiskiej wspolnosci majajkowej

L
Zasoby pieni^ine:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: ...drff.f. ''.

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej :.

- papiery wartosciowe:
/ .

1. Dom o powierzchni: fi&f*. m2, o wartosci : (.Q\...^.^...^..

99-322 OPORO\"
pow. kutnowski, woj, todzkie' ^.-VA^X^^V*, -> -/--//>-

2 Mieszkanie o powierzchni:̂ ,̂4? .̂̂ .?tf. m^, o wartosci: ..^/tf..^?/T#<
izorvginatem ,._v
^/tifl gr^fyn

rJ 3. Gospodarstwo rolne:
- ^/-... /Jsf/i -• ~Ts#i'UC2( U & L'O $

rodzaj gospodarstwa:

o wartosci: . .../;.%.* rf#T..



rodzaj zabudowy

tytulprawny:
/

Z tego tytulu osiqgna_lem( l̂am) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

4. inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:

tytulprawny:

HI.
1. Posiadam udziafy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych

lub przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicza^ takie osoby — naiezy podac liczb§ i
emitenta udzialow:

udziafy te stanowia_ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiajgnajem(e.lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziafy w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe i
emitenta udzialow: ., .

Z tego tytulu osia_gna_lem(elam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: &

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych
lub przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicza_ takie osoby — nalezy podac liczb§ i

GMi;em'tenta akcJi: ^&..^S^&£f&d&t.
99-322 OPOR6W.. .„_.

pow. kutnowski, woj,"fe'dzkie /'I/'
akcje te stanowia_ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce: ^/&..#.(^to%3&i

osiajgn^lem(^lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spolkachi handlowych — nalezy podac liczb^ i emitenta

Z tego tytulu osiajgnatem(§lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

„&?& &&$&&/.&. rf.&®$t.
(

V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyla_czeniem mienia przynaleznego do jego
majqtku odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej,



jednostek samorza^du terytorialnego, ich zwia^zkow lub od komunainej osoby
prawnej nast^pujqce mienie, ktore podlegaJo zbyciu w drodze przetargu — nalezy
podac opis mienia i dat§ nabycia, od kogo:

..

VI.

1. Prowadze dziaialnosc gosppdarczq. (nalezy podac form§ prawnq i przedmiot
dziatelnosci): ^.lf.f...^

\J

- osobiscie ^.^/r.^/feI<r/.<z?ts

- wspolnie z innymi osobami ....

Z tego tytulu osiajgnatem(etam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarza^dzam dzialalnoscia^ gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem
petnomocnikiem takiej dziatalpoci (nalezy podac forme^ prawna^ i przedmiot
dzialalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiatgnajem(^lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci

.......................... <&(&. ...... d&^&^&^&M*.

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):.
...^?L.yy-o-^^: vJr^O/Hty-Vv ................

pow. kutnowski, woj, lodzkie

Ooor6w, dnia....j.este.mcz|onkjem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........ x^sv. ....... &&X*

^
\i Z tego tytutu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym dochod w

mgr A M;



VII I .
Inne dochody osi^gane z tytitfu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej
fub zaj§6, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: «, — , so,//
&/ft/&...^
/< ;̂̂ .,*̂ ^^

6

IX.
Skfadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku
pojazdow mechanicznych naiezy podac mark^, model i rok produkcji):

........ /^..^....^. ..........

X.
Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciqgni^te
kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w
zwi^zku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokpsci)

(J

\M oMiMY.ap.OR6w.
99-322 OPOR6W

DOW. kutnows^i;-wo]-,-+6d-zkfe-"

Za zgodnoSii z o/y£tlna*eiti'.'"
'** D

Opor6w,

P

V/ '-ikna-Leitgeber-


