
PRZEWOQMOZACY RADY

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnegogminy « .. r.\lutTr*™K*A~z'j. s\*j,,J**4^±.^x^£lMl&.W~

(miejscowoSc)

Uwa9a:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie doty-
czy".

3. Osoba skfadajacn oswiadczenie obowiqzana jest okre£lic przynaleznosi: poszczegblnych sWadnik6w maja>
kowych, dochod6w i zobowiqzari do majatku odrebnego i majqtku ojjetego maize riskq wspolnosciq ma-
jatkowa..

4. OSwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pientezne.

6. W czes"ci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skfadajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nirej podpisany(a)
(imiona i nazwsko oraz nazwisko rodowe)

w

. . . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkqa)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad maizenskiej wsp6inosci majqtkowej
!ub stanowi^ce m6j majqtek odr^bny:

I

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej:

— srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej: ............... / * r £ - ..... .c

— papiery wartosciowe: /?M-w. O.
na kwote:

r »•
1. Dom o powierzchni: /\b.D. m2, o wartosci:

tytutprawny: .....l*<^̂ <4<C r̂(ct91< r̂O..U^

2. Mieszkanieo powierzchni: m2, o wartosci: .
* _A_

tytuf prawny: <?K .̂ <^&^<\j.T.<r^if.:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..O^-^^^y^^.^o.^^jK.—, powierzchnia:

o wartoSci:

rodzaj zabudowy:
w

tytulprawny:

Z tego tytulu osia.gna<iem(e(am) w roku ubiegiym przych6d i doch6d w wysokosci: .

4. Inne nieruchomosci: &O*k*4' <* 000

powierzchnia: ....................... QM*-, ........

o wartosci: ..........................................

tytuiprawny:



HI.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w kt6-

rych uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia, pakiet wi^kszy niz 10% udzia!6w w spolce:

Z tego tytuJu osia^gnajemtetem) wroku ubieglym dochbd w wysokosci:

2. Posiadam udzialy winnych spotkach handlcwych — nalezy podad liczb^ i emitenta udziatow:

Ztegotytutu osiagnajem(ejam) wroku ubiegtym dochc-d wwysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych cs6b prawnych lub przedsi§biorc6w, w kt6-

rych uczestnicza takie osoby — nalezy podac iiczb? i emitenta akcji: ^

.foftbt&to^ ..... <^̂ <oC^4 .̂...t̂ .J..9.̂ ^ ..... ,.
akcje te stanowi^ pakiet wiekszy ni± 10% akcji wspofce: dQ$ A.. oJ, <.&*... Q...W&s£^^

O/CC/H
Ztego tytulu osiqgnqtem{elam) w roku ubiegfym dochbd wwysokosci: ........................................................

2. Posiadam akcje w innych spolkach handiowych — nalezy podac iiczbe i emitenta akcji: .................................

Ztego tytulu osia,gnajem(efam) w roku ubiegfym doch6d wwysokosci: ..... Sft^,...£Ltf.'ty.&&S: ...............

V.

Nabytem(am) (nabyl m6j matzonek, z wyf^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku cdrebnego) od Skar-
bu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwia,zkow lub od komu-
nalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktpre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nale±y podac opis mie-
nia idate nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadze dziaialnosc gospodarczg^ (nalezy podac form^ prawna. i przedmiotdziatalnosci): .............................

— osobiscie ............................ Of^....&o£4j^#.-. ...................................................................

- wspolniez innymi osobami ...........................................................................................................

ZtegotytuhJ osiagn^em(e4am) wroku ubiegiym przychod i dochod w wysokospi: .........................................

2. Zarza.dzam dzia!alnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziafalnosci (na-
lezy podac forme prawna. f przedmiot dzialainosci):

— osobiscie..
I

— wsp6lniez innymi osobami

Ztego tytufu osi^gn^(em(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VII.

Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

— jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy): ........................... ^uc. ...... £L&~fcdf.-r.

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osia.gnajem(etem) wroku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzy-
zkazdego tYtulu: _^ „ -_

*fib^.*.:3M*;lj^..Mto^^

l""J^.+^<^



IX.

SWadniki mtenia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zbtych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke, model i rok produkcji):

*
X.

Zobowiqzania pienie±ne o v/artosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zacia.gniete kredyty i po±yczki oraz warunki.
na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoid):
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Powyzsze oswiadczenie skJadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie- /
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

2.9.
(miejscowo66, data)

*y ^Ki ••••</
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