
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

'iUkkc£r. •dnla £bQL2os(P-
(miejscowosc)

Uvvaga:

1. Osoba skfadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupefnego
wypemienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba skfadaja.ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skfadnikow
maja.tkowych, dochodow i zobowiqzari do maja.tku odrebnego i majqtku obj^iego malzeriska.
wspolnoscia majqtkowa,.

4. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy majqlku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza.ce
adresu zamieszkania skfadajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(^.), h)l£.~!I.Q..d ^&$£.^.?0:.
i twwisko

urodzony(») ^.3S^:..A?f.O.0. 9. ^.PA^QUjE.
imiona i twwisko oraz nazwisko rodowe)

.£&.d.n.* Gwiyi* (VstMtcc. zz&d^Au.^OM* iS.St'M&.tlM. GY.l^!.c&,.
^A.9:k^. ^.<?.rd±.&vr.. J...

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 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 malzeriskiej wspolnosci
majatkowej iub stanowiace moj majcjtek odrebny:

Zasoby pieniezne:

-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: -^ilC^. d.-Qr.^ 0r>. Si
~<JQ

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcei: /uCe, cioi^ 6>w

: «^
papiery wartosciowe: 0^^.. ciprnC^.

S3
akwote: /*u<£ d-Oy^Q?
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1. Dom o powierzchni: (a.2Q. m2- owartosci: V<Q. (9Q0,zl
tytul prawny: h/I.^uO.dd.

2. Mieszkanie o powierzchni: ^At.S.Q. m2, owartosci: _,J^O_PQO 2V
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

tytul prawny: UJ>a^.uTq5u£±C. 6^d/.Z\odsk^.

Irodzaj gospodarstwa: OfidtkLiSe. P°w'ierzch™a:0ftM$^2$^
owartosci: &W.O...Q..
rodzaj zabudowy: ^.OrodOJ.a „
tytul prawny: &!&&&$£ ±.A i^^hfl^Ko^ .„
Ztego tytulu osi3gnaJem(etam) wroku uoiegfym przychod idochod wwysokosci: /W<3 tcLctLcd'

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: /wTe J^cLc*
m-

o wartosci: .^,lZr. <&JHCa

tytul prawny: a^& ^^ ^
QJL

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza takie osoby — naiezy podac liczbe i emitenta udzialow:

c/\7

udzialy te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: /HLfr cLzh ^
f:

Ztego tytulu osia_gnajem(elafli) wroku ubieglym dochod wwysokosci: {\fafa rLol^iCd-.

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych — naiezy podac liczbe i emitenta udzialow:

(hie. dtoLfc.

tego tytulu osia_gna_lem(etem-) wroku ubieglym dochod wwysokosci: /Ho£ (ck^J^Q).eg:
IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza takie osoby — naiezy podac liczbe i emitenta akcji:

/fcUjg dU>.ti.Q>.>.
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