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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE
radnego gminy

... *&£$££/, dnia <?<< «£*?.. .^fe^"
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z
prawda., starannego i zupelnego 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 raaja.tkowych,
dochodow i zobowia_zari do maja_tku odrebnego i maja.tku
objetego malzenska. wspolnoscia. majatkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy maja.tku w kraju 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 miejsca
polozenia nieruchomosci.

CZEJSC A

Ja, nizej podpisany (a) , tf/RTK . £<p3/?S?/7. .%}?AQ<PVSjt/
, • ' '
(lmiona i nazwisko

w .. <^ksAJsss/le

^^f'^n^Jc^'^eJ^a&^J^.; V; '<&££;
jLJx^ny. Aj^j/.m. yyj.e^.cc
(miejsce zatrudrilenia, stanowisko lub funkcja) '

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samcrzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 7
2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1?3, poz 984
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h'
teD ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sklad
_^|^^^ lub stanowUce m6j maJAtek

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone_w waluciepolskiej:
-••••-•--•---̂ ...<£?£?£w.. - .4>#®#£/TliA^Jz. '.'^'^T^^l^

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie'obcej\
*0?t>Z• ^r^C/^. \\\\\\\\\\\

-papiery wartosciowe: \\\\\ \'^?'& \'.'<!$?.'&&&. \\\\\[[

<^>



SC

na kwote:

1. Dom o powierzchni: SffCcL/. v . m2, o wartosci: .&&&Jjug$*
tytul prawny: iC2X

2. Mieszkanie o powierzchni: .T7. . ,m2. .o wartosci:
tytul prawny: /?/'!£. . ^K<&*ry0#jty

3. Gospodarstwo rolne: </ ^
rodzaj gospodarstwa: . . . .7777 , powierzchnia:
o wartosci : ^./s.(2. .&faf£j£2.4
rodzaj zabudowy: e^f, t€f.
tytul prawny:
Z tego tytulu osia.gna_lem(elam) w roku ubieglym przychod i
dochod w wysokosci : &?gZ . . &&&Z4t /t l

4. Inne nieruchomosci: _ GS cs .
powierzchnia: 4)&tdyi€£.£&pQtf&/£tij. .rf£&m f. frf/ft\l( 2 "~ 4(%2&P*7

o wartosci: b/Pr-Pf^-. f/fiUufei^. &0.fo% .-.^/t^ti. ?2J6 ~l/£Z?Ch/~

tytul prawny: $±Psfei 4^-. fCWO-. 42£J>/?jC 2&Aie6u&U<4-. j/o^r?^f
. 20*<??.o.U. M&MT..4f.

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:

'Mi'.'.Wo.&&u.'.'.'.'. V..".".".*'.'..'!
udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w
spolce:

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

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

.^?/.£... ^^4c&*
Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci:

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:

<07iC .J&.0*7?Z*&.tej

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



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

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych -'nalezy"podac
liczbe i emitenta akcji:

<&/£. '.a^/'c'ji/'.'.''
Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) wroku ubieglym dochod'w
wysokosci:

V.

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

azi:e.. ^&^c2y.

VI

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza (nalezy,podac forme prawna
i przedmiot dzialalnosci); .OS.C&& .-Jkl^^-z^ ....

&£&*<?•*• --^^^/^^^CT^
- osobiscie i tfj<?. .<r.

- wspolnie z innymi osobami

\ lei°^tYtUiU ^i^^em^iam) wroku ubieglym orzychod
i dochod wwysokosci : &J^/Zt <?&>./. ... - ^3 S£'jf £Zz.7~~
Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza lub jestem*
przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezv
podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci) :

•:: ,<7jjY.. . jsrj&Jfoczy
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

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

VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki) :^/.e.^/Qj^L
- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy) • ". ." ""

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):"".".".*"."."."""'

SS)



- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...

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

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w
przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac markg, mqd.el i
rok produkc j i) : jY*.t)<?i).$.6. . 7 .£0.0$ K .r.Xt/*.&&&t. . . 6t!&&ty(?&grodukc^ 1) : JZWH' UV.V. .Z.CUL-'J* r. . T.^.C^. Y^J^kf. . . A,':C<&y?SJU

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) : ,./. .y.

/77i)C. ..(#&?&&l&

A




