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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE
radnego gminy

.J9j£#kt..., dnia /X?IJ?S.
(miejscowosc)

Uwaga:

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

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

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic
przynaleznosc poszczegolnych skladnikow raajatkowych,
dochodow i zobowia.zari do maja.tku odrebnego i majatku
objetego malzeriska. wspolnoscia. majatkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraiu i
za granica..

5. Oswiadczenie o stanie ma-jatkowym 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) , . A?!ty?!V. #•$&&&
(imiona i nazwisko

, ^ m n¥ inPl oraz nazwisko rodowe)
urodzony (a) . 0/: P.?- AStf.b w .tetfoiltf. .

Ht&SM.. j&l$MLAdf£'.'. V&fo¥£fei$.
tepM^t. ,<w A*5« '&m& ,4kA'A

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) '
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
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 wchodza.ce w sklad
maizenskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj majatek
odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie. polskiej:

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: 2,0/VJ\

'.'.$£ '. Q.o.-rti'i?'.'........'.
- papiery wartosciowe:

iig,M.Qry<iii.......['.

,1 jt^/Joli'fflAf

\



T. na kwote: . . /¥(£ . .CODlC&tf

11* V? T1. Dom o powierzchni: . . tA . . . . , m2, o wartosci: yP. P99s9P.'^[ .
tytul prawny: VH>A\N${t* .......

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci:
tytul prawny : (${ £.. Q9TYCTJ.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: . . M£. Pfi£X*rT¥., powierzchnia:
o wartosci:

rodzaj zabudowy: /UJ£ .QQTYt?-/. *.".".*."."."."
tytul prawny:

Z tego tytulu osia.gna_lem(elam) w roku ubieglym przychod i
dochod w wysokosci: J$'£ . 0.OJ>£?X

4. Inne nieruchomosci: .

powierzchnia: 4) J^l^M.WlWWM9rMwJM OV?**1*-QUOtf'$Mm0A)63 %
-ZSM*Kj- %WM&ft MMfiMMfirlQAiM M.faHuA r-fMii3toMtu<A -JUMP*
o wartosci: A\M.Wfi& lT. ,.l)A fMpQ ^ .44£ffl!itf^iifc<U<tf904 JL&tM)
.5).AQ *>%fi& it... , '
tytul prawny: ffi^fofrfrWfr. , ~.l)tiCy^/.tf* sf. '. . .Jl&SPjljtMb&AtlPC

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:

}ii£. £>6rycty\

udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 1 0% udzialow w
spolce:

yVif. A°.ITfty.
Z tego tytulu osiao;na.lem(elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci:

rtl$. .^onza? ...!!!.";
2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy

podac liczbe i emitenta udzialow:

/J t F.. ogryc7)(
Z tego tytulu osia.gna.lem (elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci:

t*[i..Q P.ry.(/yy.

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:

.#;£. .c<?rmy.

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:
me. s>.quc?<>.

fo*>t/A*4



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

.,[[[ V(£" [Qoiyci}
2. Posiadam akcje winnych spolkach'handlowych "- "nalezy "podac

liczbe i emitenta akcji: P

M1A.p.qx y£if.
Z tego tytulu osiagna.lem(elam) w roku "ubieglym"dochod'w
wysokosci:

Afi€. oacytAX

v.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyiaczeniem mienia
przynaleznego do jego majajiku odrebnego) od Skarbu Pahstwa
mne;j panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwia.zkow lub od komunalnej osoby prawnej
nastepu3a.ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu -

-nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: ... -

A>J.£ Ooiyciy

VI.

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

>v4«/f. Ai&biic$v[ AffltiAf&H....
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

rfi€....\\".\\\"'.]['.[][[[[[
Z tego tytulu osia.gna.lem (elam) w roku ubieglym przychod
i dochod wwysotoici:****^ ^2Z|-

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

*U£. .QQ.T./CLJ.
- osobiscie

••-• ...(&Y&. ficifyciX ""
- wspolnie z innymi osobami ....

./.tiiP/MYfttx'/''
Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) w roku ubieglym "dochod
w wysokosci:

'&{£'.." Rtitytb'y]'...][']']'
VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) :
••; Mi.e.. fcQW.C/l*
- jestem czlonkiem zarza.du (od kiedy) :
--: &j&..ooryci/.'; **.*.*."**."
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)•

N\c. .Oow t%y.

U-.f'Z*'^



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...
H\X.. P.Q V.Y.C.Z.?

Z tego tytulu osia.gna.lem (elam) w roku ubieglym dochod
w wysokosci: M & . £.Q PXCZ?

VIII

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

#tfH4!KwW#5>!; v Kl'.tY.ifrii. if!....

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w
przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i
rok produkcji) : C9A.E-
. UiAvhj.; ,.,

X.

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

." !•! £p! ?99iQQ&7.'.'. y. MfY. $A. MWAMiHW. ."46! SMv' <{&&$£
L.w^AwjtjwL^K'S. to* .,.24r0.2.CW£^C<£}*

.te^yji^x. .f^rtyoia;..
4f .QQQUQfl rf7. #b. (kUOX^ft
A0Q0P.oq.tT. . d.o. .0hQ%lQi\

U~<&"c




