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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

..A^i*W..f dnia Jf:P^^!£,r.
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z
prawda., starannego i zupeinego wypeinienia kazdej z rubryk

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

3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic
przynaleznosc poszczegolnych skladnikow maja.tkowych,
dochodow i zobowia.zari do maja.tku odrebnego i maja_tku
objetego malzenska. wspolnoscia. maja.tkowa..

4. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy maja.tku w kraiu i
za granica..

5. Oswiadczenie o stanie ma-ja.tkowym obejmuje rowniez
wierzytelnosci pieniezne.

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

CZEJSC A

Ja, nizej podpisany(a) , .J^WtybZ, JyPJ^Ppn^uJ^
(imiona i nazwisko

0% m JQerf oraz nazwisko rodqwe) B„urodzony(a) .V*.Y?:.(??£ w ,..&&&**$

www.. 3fowf?i.,Soviet /Jftewcc
•••.k*#k.. »A .Vw. T.Jkte*.: rS^: 'ms^^
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuiScja) '* 7™>7

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
sarr.orza.dzie 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'
teu ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sklad
malzenskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj majatek
odrebny: j <**-**»•

I.

Zasoby pieniezne:

-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: ..4f<£. oj?fl<H,

-srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej:" .(&&^U l^iC, '

-papiery wartosciowe: '[ 'Aii\'. A& ??1*C*4i



na kwote:

II.

1. Dom o powierzchni:^ i®0 m2, o wartosci: . A^.9:^PP....
tytul prawny: .. JftrfWOWJ! .......

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci:
tytul prawny: (u&. JpWrity*

3. Gospodarstwo rolne: «

rodzaj gospodarstwa: . . 0Ute#ML. , powierzchnia: .QtGGfU
o wartosci: .. M$-.'??9lr. \*
rodzaj zabudowy: .mS_. . JkMh&fo'Wr-.. 0Tp/?H-
tytul prawny: . .(&&&?*&??;<?. .......!...
Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) w roku ubieglym przychod i
dochod w wysokosci: X9P. j ... 3.<?<?i

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ,
i cxis Jw !!!!!!!."!."

o wartosci: OneA****. 7... JP.i.Q<?^r

tytul prawny: 0f$pii9*/fo$'*9s6 ..."

III.

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

Mi .sM^tdy.

udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w
spolce: /V*C. ©U'fcjjC*,

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci: /t^. ?J^HW,

2. Posiadam udzialy w innych spoikach handlowych - nalezy
podac liczbe i emitenta udzialow: &Ws.9r°.tl.<^l.

Z tego tytulu osiagn^iem(elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci: 0*?. S&kfi]/

IV.

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

A^.tokiMju.

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: ..



Z tego tytulu osi4gnaJ:em(elam) w roku ubiegiym dochod wwysokosci: ^ cESjfc-

2. Posiadam akcje winnych spolkach'nandlowych*- "nalezy "podac"
liczbe i emitenta akcji: ^.oCoLu*

Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) wroku"ubieglyii"dochod*w"
wysoko^i: frXt ffctya,

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia
przynaleznego do jego maja_tku odrebnego) od Skarbu Panstwa
inneij panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du
terytonalnego, ich zwia.zkow lub od komunalnej osoby prawnei
nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetarou -
nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: .- ....

M*A aUJ^^vi. .....

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcz* (nalezy podac forme prawna
iprzedmiot dziaialnosci) : ^.T«?^H
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osia.gnalem(elam) w roku ubiegli
i dochod w wysokosci: /t/U$ ~x>[
Zarz^dzam dzialalnoscia. gospodarcze* lub jestem
przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziaialnosci (nalezv
podac forme prawna. i przedmiot dziaialnosci) •

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

-M% Xii-jc^*

Z tego tytulu osia.gnalem(elam) w roku ubiegiym"dochod
wwysokosci: -.*4* J^j-W,.

VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki)

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od"kiedy):
:tn



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..QMtk . ,^9t^%

Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) w roku ubiegiym dochod
w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej
dziaialnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych
z kazdego tytulu: *••-

&!**&. P.frx&r.lQ ^fa'43,
#*?,*m. AtJiWAUc^^hZov.
m^ft^c^^Ji^ Ltij

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w
przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac 'marke, model i
rok produkcji) : .„.*.. .... ....
....._......, &&.:£oAu-&*ei\

do^rwp.. ^•.9w.|.,9?

X.

Zobowia,zania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym
zacia^gniete kredyty i pozyczki oraz warunki, na jakich zostaly
udzielone (wobec kogo, w zwia^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):

*rrtjU/V"'-' Kb.'oiblih
.V.S. .tofttoftr. .^f.M.oiyT m.iwjtfsixfr ly/fr'




