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OSWIADCZENIE N,IAJĄTKOWE

Gołuchów, dnia 26. 04.2O11]:.
(mae] scowcść)

1. osoba składająca ośłiadczenieobowiązana jest do zgodnego z
Prawdą| stalannego i żuPełDegoiarPełnienia kaŻdej z iu]rryk,
2, .reżeli Poszcżególne rubryki nie znajdu]ą v konkretDlą
ńależy lPisac ''nie aocyczy'',
Prz}rpadku
3. osoba sktadająca oświadczeEieolowiązana jElt iiiEErie
Prz}ĘaleźnośćPoszczególnych składlikóN &a]ątkorYćhi
docbodów i żobowiązań do &ajątku odrębnego i eajątku
objętegó aałźeńskąwspólnoŚcią najątkową4, oświadcźenieEajątkowe dotycży eająlku w klaju i ża qfanicą,
5, ośłiadczenienająLkowe obejeu]e równieź wielzytelnoś;i
6, w cżęściA oświadczenia źawalte są rnfo.Eacje jarne. B
cżęściB zaśinfomacje nie]ała)e dotycżąće adleśu
żeiesżkańia składającego oświadcżenieóraz niejsca
połoźenia ĘielEchódoŚci.
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Gołuchowie - Wóit

(mrejsce zatruanienia,';;;;;;i"k;'i;;

;;;-;j;i'
po Zapoznaniu się z prZepisami ustalry z dnia 21 sierpnia
199;
r. o ograniczeniu prowadzenia dżiałafnościgospodarcze; przez
osoby pełniące funkc]e publicZne (DZ. U. Nr 106, poz. 679, z
1998 r. Nr 713, paz. 715 i Nr 762, paz. 1726, z 1bg9 !:. Nl 49l
pc:z. 483, z 2aaa r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2aO2
r. Nr 113, poz.
9B4 i Nr. 214, paz. 18O6) oraZ ustawy Z dnia 8 malca t99O r.
samorządzle gminnym (Dz. |j, z 2aa1 r. Nr 142, paz- 75gI arazo
2002 r. Nr 23, poz.22a, Nr 62, poż. 558/ Il. ri:, por. loł, z
r,i.
153/ poz. 12?1 i Nr 27Ą, paz. 1BO6), żgodnre , u'rt', Żin
te1
ustawy ośWlaclcżam,że posiadan ,rchodzące !v skiad
wspóLności majątkol,rej fub sŁanorla,ce mój ma]ątek ma}żeńskiej
od.;;;,y,

i]: jxox/loc
,l ,]],,| rl

r.

Zasoby plenlęźne:

środki pienieżne Zgrcmac]Zone 1,.l Wafucie po]skrej:
23689,95zł ]]1ał żeńska Wspó]ność mająŁkowa;
99B'l5,ł,8 Wartośćposiadanych jednostek ucZestnictwa
L./ fundrlsZach - małżeńska l,rspó]nośc maiątkoi{a

- śIoclkrpienieżne ZqromaclZone i, r.]alucle obcei:
Nie dotyczy.
paplery WarioŚciov7e:

Nj-e doŁyczy,

.. na

krnotę

i

II.
1.

Dom o powierzchnil ....,.150
m2, o l\,artoścli 22a Lys-z!....
tytuł pralrny: małżeńska lrspólność najątkolva.
2. lliesZkanie o powierzchni: .,.,..,
fr2, o l,Ialtości:
iytuł prawny: nie dotyczy.
3, GoSpodarsl,vio rolne:
rodzaj qospodarstwa: ,,
....., powierzchnia: .......
o WarŁoŚci: nie dotyczy.
rodZaj żabudcLry i

Z tego tytułu osiągn

4.

dochód W wysokości:
Tnne nieruchon]ości:

l].m e,o,

n

o(,

loi-o1

Ą1 91 Zjchad

pohiieruchnia: garaż o poW. 4orn',
działka o pow. 0,20ha zabudowana budynkiern z pkt.1

o Wartości: qaraż Ą2Łys,zł| działka ]4Otys.Zł

tytu} prai,rny: garaż małżeńska wspóInośc majątkol,,/a, dZlałka-

0, 10ha rnałżeńSka i,ispólność majątkol"7a, O, 1oha

majątek odrębny.

III.

.

Posiadam udziały w Spółkach handfolrych - naleźy poclać 1iczbę i
emitenta r]dZiałó!r:
Nie dotyczy.

LrdZiały te stanowią pakiet większy niż 10? udZrałól^r !, spółce:

Z tego Łytułu osląqnąłem@rł+l,,", roku ubieglym

WySokoŚci:

C]ochócl

\^J

.

,

IV.
Posladam akcje i,i spółkach handlol,nych - nafeży podać l1czbę i

emitenta akcj i
Nie doŁyczy.

:

akcje te stanorrią pakiet 1łięk5Zy niż 10B akcji
Z tego tytułLl osiągnąłem#aĘ+

WysokoŚci:

L!'

W

spółce:

roku ubiegłyn dochód

W

Nabylemfa+,+ (nabył mój małźonek,Z Wyłączeniem mienia
przyna]eżnego do jego majatku odrębnego) od Skai]bu Państwa/
innej pańsiwowej osoby prawnej, jednostek samorZądu
Łerytorialneqo, ich zlriązkóW ]ub od komunafnei oSobY praWnei
Ąds ęp lilce m -' ie, \ ol6 poolóq]Lo żo\ .ju n o-ooze pIzetargu naleźy podać opis mienia i datę nabycra, od koqo:
Nie dotyczy.

Vr
1

P,owddzę oZ o_Ld],os- oospodd, -ąŻ (naLeży podać
pralnną i przednliot dzlala]noŚci)

f or.mę

Nie dotyczy.
- osobi ście
r^/spÓ]nie

z innymi

o

sobaml

Z tego tytu}u os i ągnąłern+++a+.+ w ].oku ubiegłyrn przychód
i dochód !, Wysokościi
2. Zalządzafi dżaałaInośclą90spodarczą 1ub jesten
przedstawicieIem pełnomocnikiem takrei dzlała]noścj (należy
poc]ać fo.mę prawną i przedmiot dżiałafności)
:
§ie dotyczy.

- WspÓlnie Z inn\.mi

osobami

Z tego tytu}Ll osaąqnął em1€+.afi+ i, Ioku ubieg]vm

W

lrysokoŚci:

clochó.J

. n!óWp li

vII.
1. W spólkach handlo!,iych (nazwa, siedziba spólki);
Nie dotycży.
]estem cZłonklem Zarżądu 1od kre.lv):

jestern cZłonkie.n radv nadzorcZei (od kieclv)
jesŁem cZłonklem komis]i lei{lZyjnej

i

(od kredy)

:

Z tego tytu}u osiągnąłen]ę+ hi roku ubiegłym dochód
2. rii spółdZie]niach:

Nie doŁyczy.

- jestem członkiem Zarżądu (od kiedy)

:

- jestem czlonkiem rady nadzolcZe]] (od łiecly)

:

- jestem członkiem komisji rer.rizy]nej (od kiedy)
z teqo tyt,Jłu os iągnął emlęfdit+ ,{ roku ubieq}vm dochó.]
:

lrysokości:

3.

w

fundac]ach prolradzącycb działalnośćgospoclarczą
}ilie dotyczy.
l,{

.:..,,..
- jesLem cZłonkiem Zarząclu (od kiecly)

:

jestem członkiem rady naclzorcżej (oct kiedy)

i

- jestem cżłonkiem komisji rewrzy]nej (oc] kiedy)
z Łego Łytu}u os i ągnąłem{ę+tfs+ W roku r.rbiegłyrn dochód
:

l,iysokości:

VIII.

w

]nne dochodv osiągane z tyŁu]u Zatrudnienia fub 1nnej
działa]noścrZarobko,",/e j ]ub Zajec, Z podaniem kl.ioi
uzyskii!,anych
ż każdego tytułu: 12903 ą,26Z1 lrynagroc]Zenie ze stosunku
pIacy
malżeńs ka
i,ispólncśc
rna j ątkoi,,a;
1080, o0Zt-!,Jynagrodżenie

|(0old śW]dc|:_qnlłmi]aIkoWe0.
łOżOneq0u',r]eh,dż|Pli'LOillsIil;

Stowarzyszeniu .,Wspólnle dla PrZysżłości.'- małżeńska WsDófnośó
majątkowa; 515-13,26zŁ WynaqroclZenie Ze stosunku p]]acy żony
małźeńskawspólnośĆ maj ątkowa.

Ix.
sk}adniki mienia ruchomego o Wa.tościpowyżej 1o.0Oo Złotych (W
pr.żypadku pojazdÓW mechanicznych na]eży podać ma].kę| mode] i
rok prodllkcji) : samochód osobowy - Renauft Megane -rocznik 2oa-t
Vrartość30tys. Zł małżeńska Wspólność majątkowa.
x.

Zobol^riązania pieniężne o Wartości powyżej 10.000 złotych, W t!,ni
Zaciąqnięte kredyŁy i oożyczL'- ard/ wa- lKj, na idk., I ZoSlo]y
udzie]one (Wobec kogo/ w żwiązkv Z jakim zciarzenlem/ W iakiei
WysokoŚci )
:

Nie doŁyczy.

