
OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE
radnego gminy

TT v (miejscowosc)
Uwaga:

U TrltLSkifaUCa °^Wiadczenie obowiazana jest do zgodnego zprawda., starannego i zupelnego wypelnienia kazdej z rubrvk
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym *

przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczv"
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic

przynaleznosc poszczegolnych skladnikow maja.tkowych,
dochodow i zobowia.zari do maja.tku odrebnego i maja.tku
objetego malzenska. wspolnoscia. majatkowa..

4. Oswxadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy maja.tku w kraju i
za granica.. J *

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 skladaja.cego oswiadczenie oraz raiejsca
polozenia nieruchomosci.

CZEJSC A

Ja, nizej podpisany (a) ,^.*V£.L R<0\7ULJl. ..W Y$QJC}mS.\£1
(imiona i nazwisko

, s d&>0^>- /f%5? V oraz nazwisko rodowe) 7 _ „

Tdlts£ti)iiV. 'p.Vq%c)SoC .-;; ZuM.$2 ViY.Y.Y.\
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) '

po zapoznamu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samc.rza.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 7
2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, pOZ. 558, Nr n3, poz 9 "
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art 24h
t&j ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sklad
malzenskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj majatek

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej
C-.%\v.'W^kiL J

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej
VH&.d^k^L^Y

- papiery wartosciowe:

yy\<u ..dtf'Lui

JS



II.

1. Dom o powierzchni: ..IV. mz, o wartosci:
tytul prawny:

2. Mieszkanie o

tytul prawny. ..— .jjj.^.i u.i.vi,^'^v. < jl« g i//u<tcw/.<au. -/rKiJKwrvms'.K'&t
3. Gospodarstwo rolne: .-.

rodzaj gospodarstwa- ...«- , powierzchnia: ..9J. .v''
o war'

Q na kwote: Y

TX. m , o wartosci: ... :!, . .......

powierzchni- W.a . ._m2, o wartosci: 2jQd P.O.Q^t^< J-~--

rolne:

j gospodarstwa- ...«-.

tosci: AIO.QQO,-,^.,
rodzaj zabudowy:roaza] zaouaowy : ...... ._,. ... .^_ ^ ^ , ( /

tytul prawny: M.$)pbX)4lfo$Y\t<ffD.4r. A?OjZru.ke. ./rf/ffc<y/. S?*/&&&^*fQ
Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) _w roku ubieglym przychod i
dochod w wysokosci : . . jy.U:'Z.14\
Inne nieruchomosci: , « / i p i r I i -

iia: ....iH^.mhr.Xtisu.jJ.mMvSik..m-.,w^powierzchn:

o'wartosci: *.' !!J5?5'#<??rf ."OXl

tytul prawny: .^A^^U^iP^^^
tf% :4/:'fX &3cs&r. r^

in.

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

V**?
5?Y,P

udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 1 0% udzialow w
spolce: '/vu^. .fibsuCU L^Xiy ,

Z tego tytulu osia_gnalem(elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci : ... .\Q4 ^- MyOtL]P^^yC

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy
podac liczbe i emitenta udzialow:

J/l/l^i Art'ty rvVk

Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) w roku ubieglym dochod w

wysokosci: VV\ £-• •*mP n4boy

IV.

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

.Vkt& .m$.\M.h^%

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: ..
Wl%-.Wkj^U



Z tego tytulu osia^gnalem(elam) wroku ubieglym dochod
wysokosci: lAA L.eWbjA«if w

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych*-"nalezy"podac
liczbe i emitenta akcji: ... Y p c

V.

W[£r. F^PrU CA,i*r-

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

^£\w}&&&
w

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia
przynaleznego do jego maja.tku odrebnego) od Skarbu Pahstwa
mnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwia.zkow lub od komunalnej osoby prawnei
nastepu3a.ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -
nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo - -

Wi.t. eUtfyj^ur..

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme prawna
1 przedmiot dzialalnosci): *

- osobiscie . .T.oJl $/. t^t^L '. P$.Q %A {Jitf. "***

- wspolnie z innymi osobami . . .kJ4 U. . "dYi VtAAA//.

Z tego tytulu osia.gna.lem (elam) wroku ubieglym "przychod" T,I'd0 - W'
1 dochod w wysokosci: . .jrtUVP. .-.V:s

2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza. lub jestem ""
przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci) :

3/ViC MsPrPL £v t-y-s
- osobiscie '

- wspolnie z innymi osobami ....1/VlX. J>.<UyS.

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

VII.

Wspolkach handlowych (nazwa,_siedziba spolki)
1/Ut. diiFfyC^viA

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy)\ ..[

- jestem czlonkiem rady nadzqrczej (od kiedy):
ViA.'C. Situ Co,U

)



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...
Wa.V. .d^H^.c^yy

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

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej
dzialalnosci zarobkowejiiub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych
z.kazdegp tytulu:

dYity. i'. XStiW) Wi m.[ YY.IYlcY. YcYF.JM 'MY. Y.............

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w
przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i
rok produkcji) : . ^.r ...... ., ...... .^
Sum* ips&h .JhsmiA •S lua.cur. /I pftiL 3/Dm
.. - i4<\ xHp.3 u.. AmkQQV* r. ofi:

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):




