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OSWIADCZENIE M A J A T K O W E
radnego gminy

£0<:d..tf

, dnia

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda^ staraanego
i zupemego wypemienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolae rubryki nie znajdnjq w konkretaym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okresbx przyaalezaosc poszczegolnyck
skladnikow majatkowyca, dochodow i zobowiazari do niajatka odrebnego i majatku
cbjetego rnaJzeriska^ wspolnosciq majatkowa.
4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz§sci A oswiadczeaia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia
nienichomosci.

CZESC A
Ja, nizcj podpisany (2).

.... &.&.<x/<?sJc...
(imiona i nazv»isko craz nazwisko rodowe )

urodzony (a)

Q,±,..23,....^.S£Q.

..6n.C^.QP!hf.<z/<</.-?..

w

k.

j£(MZ3kte.J&Jj..

-

2fe.£.'..^..C4..(6.

JurJ./fftc.'/t..

( rniejsce zatrudnienia, stanowisko lub fuokcja ).

po zapoznaniu si$ z przepisarni ustawy z dnia 8 rnarca 199Gr. 0 samorzadzie gmianym (Dz.lL
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, N T 113, poz. 984, Nr
153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczarn, ze posiadam
wchodza_ce w sklad malzehskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:
I.
Zasoby pieniezne:

• ,„

^IJ.J....U.

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:
srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: rf.c.C

• papiery wartosciowe:

*2.c.C.
na twot?:

^~

?.&^..C.Zp/.
tZJ.'.C

II.
1

1. Dom o powierzchni: ...y/..f...~S....<<.. m , o wartosci:
tytul prawny:
2. Mieszkanie o powierzchni: ../^/..^...r/~r.^f.?^sr, o wartosci:
tytul prawny
3. Gospodarstwo rolne:
. j
rodzaj gospodarstwa: ..£j&.?J?£?.^.!f.i.
o wartosci:

QQ i
.powierzchnia:

D

2l:^?.:...2 ..?...^.

rodzaj zabudowy: .J&^.ffAL..^
JJ.^.?..Zf.
tytul prawny:
M?*3./>.?.J6. 7. ePMf/&.£.
^yj.f.il/.
Z tego tytuhi osiagna]em(elam) w roku ubieghym przychod i dochod w wysokosci:

-

4. lime nieruchomosci:
powierzchnia:

.J?S.?.. 9./?.$.
o wartosci: ....
tytul prawny;

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

o^o^.czy..

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce:

6*f/.'£.

. Z tego tytuhi osia2rjaj;ern(eJam.) w roku ubieghym dochod w wysokosci:

&.&/£f.C£y...
C

?.^/&Cs^

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

^zv.:ct

?A^s.sx/.

Z tego tytuhi osiagnalem(elam) w roku ubieghym dochod w wysokosci: ^.i..C......Q^>^i.cpr

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow. w ktorych uczestnicza^aHe osoby - naleZy podac liczbe i emitenta akcji:

igfjg.

4?&$JGtet.

Z tego tytuhi osiagnalem(elam) w roku ubieghym dochod w wysokosci:
2

irf.^e....&&.<'h<&cf

_

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

Z tego tytuhi osiagnaJem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

f?.'.j£.

<?4?.tt££j

V.
Nabylem(am) ( nabyl mqj malzonek, z wylaczeniem mie.nia przynaleznego do jego majatku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek saniorzadu
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalez}'podac opis mienia i date nabycia, od kogo :

VI.
1. Prowadze_ dzialalnosc gospodarcza (nalezy podac form? prawnq i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie

rf.c.C

^.^^J.J^.

trt.Cf.....

- wspolnie z innymi osobami

-$$J^2y..

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: ...^.LC....^^^
2. Zarzadzam dzialalnosciq gospodarczq lub j estem przedstawicielem pernomocnikiem taki^j
dzialalnosci (nalezy podac forme prawna_ i przedmiot dzialalnosci):
- osobiscie

Ufj'C

h^y/
- wspolnie z innymi osobami

.^K'-.^.ftf^/-

Z tego tytuhi osiagnalem(eiam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:.

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki ):
-

jestem czlonkiem zarzadu ( od kiedy):

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.g/f.'.-C.

C

•P.^?.!^.. .£*f.-

*?.'...?.

f^f./.'.e..

C

^

VIII.
Irme dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajejc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
„.
,
..A)....<*JrJ'..t'.f.?Jbu.
Z....f&fjrti.&j*ki
.^^.<^.^.;L..£.C>./^

rrf

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mecbanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji ):
..^j.y.g.rt.i.f..

#.0..fe.Cc.lki.

c/v^.A:ji....../.^:A.

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostahy udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):

^..^..,..Qj.^.iak.ear^. 'SALSSMA. .<a£?.^?
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