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~a. J D/K Zal
OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

radnego gminy

tiiffl* dnia %1j#S.f0k
Uwaga: (miejscowosc)

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z
prawda., starannego izupelnego wypelnienia kazdej z 2k

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. wkonkretnym *
przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv"

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. majatkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy maja.tku w kraju i
Z9 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
zamxeszkania skladajacego oswiadczenie oraz raiejsca
polozenia nieruchomosci.

CZEJSC A

— /^

Ja, nizej podpisany(a), /?['f??lcf^£?SJ_ ft/C^£^r f^

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funicja)
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r
samorzadzxe gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
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 skiad
odr,Zbny:iGJ WSp61n°*Ci ^^kowej lub stanowia_ce moj maja.tek

Zasoby pieniezne:

" %?^iF±en±^ zjromadzone wwalucie polskiej: ^.^f^^G

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcei :' *." ^
</<^

&t*y.. J&^y?//?&yi'
- papiery wartosciowe:



na kwote:

1. Dom o powierzchni: /^ m2, o wartosci: /k$L7\\ 5t~™?. *
tytul prawny :#*& Z^^^JJ^^. .^^.^^^.^^^'^^-^^^

2. Mieszkanie o powi/erzchni: ...... m, o wartosci:
tytul prawny: A-R< &*<Z??&A<Kf.t

3. Gospodarstwo rolne: ^ ,-y ' / s
rodzaj gospodarstwa: f&fj.^.f. .Wrf.^^owlerzchnia: 4i\K^..
o wartosci : j£€fak&&. . Z&&. ?**&. /t\L ,. .-.
rodzaj zabudowy: . UltV:^&C£&i^. .7./^£Jt^?yjf?S/-.-*^f^ ' '
tytul prawny: 9*0^ 7^9/.^.^^A\ .i& <&/t^<.. .^/g&.4%g<$£e
Z tego tytulu osia_gna.lem(elam)-^w roku ubieglym. przychod i ,,
dochod wwysokosci : .3.-£<**?. ?< C. .^.<^F?.&*&!'&&/. .t?M^Cf^-^.

4. Inne nieruchomosci: <J 1 '
powierzchnia: . . .'. ...... rJj/f.. (?£.*?fc/C, ?,y.
o wartosci : ij. . . . .1.

tytul prawny:

\'AXi&'.'. [&&&.?¥?:/'..'...'.; .*
r™

in.

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

Mcc.: 'f&Mcz .6,

udzialy te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzialow w

spo.?e*.............. '$&.'. \'^.<T^Y?.?.y. .V.......'...'.
Z tego tytulu osia.gna_lem(elam) w r<i/ku ubieglym dochod w
wysokosci: y.. ^ *...

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

n(elam) w rokuv ubieg
WZ&Ar

Z tego tytulu osia.gna.lem(elam) w rokuv 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:

\ffi£"ff&&?3t&.
akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 1.0% akcji w spolce: ..

JM.C CL&.kC.CZ^
0



*

Z tego tytuiu osia.gna.lem (dam) w roku ubieglym dochod w
wysokosci:

.dlowyc2. Posiadam akcje w innych spolkach handlow/ch - nalezy podac"
liczbe i emitenta akcji: . ... >

Z tego tytuiu osiaigna.lem(?lam) w roku ubieglym dochod'w"*
wysokosci: At _/

V. ' J
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyla.czeniem mienia
przynaleznego do jego maja.tku odrebnego) od Skarbu Paristwa
mneD panstwowej osoby prawnej, jednostek samorza^du
terytorialnego, ich zwia.zkow lub od komunalnej osoby prawnei
nastepuDace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo: ... -

]tflfjf.\ 'sxcy?^/^^

VI.

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

^//^ \&&5tt?j2&y'"'
- osobiscie '</ '/

- wspolnie z innymi osobami JwvJ£. ^rl^fi&^'^^S'

Z tego^tytulu osia.gna.lem(elam) w roku ubieglym pxzychod
i dochod w wysokosci: S^L//.^. . sCT*£f?{?~ jr.* <rV

2. Zarza.dzam dzialalnoscia. gospodarcza. lub jestem /•
przedstawicielem peinomocnikiem takiej dzialalnosci (nalezy
podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci) :

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

VII.

'^J'/.<\'. '&£&':/&?&.?.; ;

Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki)• , , /
••: 4k£.&&fac'i>fii
- western czlonkiem zarzadu (od kiedy)• \ . I, "['
••: :::: 'ju.£ Yj^&r^
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy)•

.*. 'AW.



- jestem czlonkiem komisjj, rewi:

Z tego tytuiu osia.gna.lem(elam) iw roki/ubieglym dochod
w wysokosci : /pAfA. . £?L,C?r?/£'£<V.

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytuiu zatrudnienia lub innej
dzialalnosci zarobkowej lub zajec, ,z podaniem kwot -uzyskiwanych
zkazdego tytuiu:.Hfi^^'K^'^'f^^.<Y.S. . .Ji^&&r

ktissLjit]: '^ffr^d^f. v. m: #£&:: g&v-::M::::;;:
//. M^m^c4u.Jfc\j£-jf:ltsft :;;;;

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w
przypadku pojazdow mechanicznych nalezy podac marke, model i/
roX.P^odukc j>) • MjSffe « &7?&. -< £ Jp??. Yx. f^T/f?/.. *frf*e&e*'Zi

;-y'

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) :,-r>.

m$fflU5C&1&&':. rJ&Pf&t tec.'. \^//??&}.\ ^Sf'^&ggfg -'
&MJtff&tift.'. *&&4&$&£h\ '/'J.'.5Hrt&if(&'<??'.'. f^t^rsfis;:

t fj. r. z^r£p^fT?h.

--T' <6




