
z6wku r,rT7cuinnKlf'*«Lir RADY

OSWIADCZENIE WIAJ^TKOWE
radnego gminy

'WiSih.lAfa (miejscowoSi.)

Uwaga: /?

1. Osoba skladajqca oswiadczenio obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego r zupelnego wypemie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsa£ ..nie doty-
czy".

3. Osoba skladajqca o£wiadczenie obowia.zana jest okreslic przynalezno^c poszczcgifnych sk*adnik6w majat-
kowych, dochod6w i zobowia.zari do majatku odrebnego i majqtku objetego mafzeriskq wsp6lno6ci^ ma-
jqtkowy.

4. O^wiadc^enie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju 1 za granlcq.

5. O^wiadczenie o stanie majqtkovvym obejmuje rowniez wierzytelnos"ci pieni^zne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte s?i informacje jawne, w czesci B za§ informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladaja,cego osv/iadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci.

(imiona i nazwisko oraz nazwi

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Mr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr62. poz. 558, NM13, poz. 984, Nr 153, poz.1271 iNr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sWad mafeehskie] wsp6lnosci majqtkowej
lub stanowiqce moj maja.tek odr^bny:

i-
Zasoby pieniezne: __ -

— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej: ...... :/././!T....î y.. /./..(„>:./. .......................................

— srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:
na kwot?:

1. Dom o powierzchni:.:..//.. ,...J>t-:.j..7.K>./. m , owartosci:

tytutprawny: . .^/(:.<. J&Ltf.&fc,

2. Mieszkanie o powierzchni: ..... ._/<//.W/m2, owartosci:
yv~ i —• ^^v -rf^*T • —

tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: </.f.(t5.....-^£f.^.£;/..., powierzchnia:

owartosci:

rodzaj zabudowy:

tytui prawny: ,

Z tego tytu)u osiqgnqfemfe^am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

tytui prawny:
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111.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsie>iorcow, w kt6-.

rych uczestnicza^ takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta udzialiw:

udzialy te stanowia. pakiet wiekszy ni± 10% udziat6w w spolce: ...vt./.k:<,....J&j(.!f. '.{../..

Z tego tytulu osia.gnajem(e!arri) w roku ubiegtym dochcd w wysokosci: . . . . . . . . . . . .

2. Posiadam udziatyw innych spotkach handlowych — nale±y podac liczbe i emitenta udziajbw: LL'.!?:. $.'.(. /...(/

Z tego tytulu osia.gnai}em(eiam)w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..ff.fft ...... JJU.( Y.'.'.L ..................

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcow, w kt6-

rych uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowia^ pakiet wiekszy ni± 10% akcji w spofce: ........ <:././f.....^. L ......... ...................................

Z tego tytutu osi^gnqlemCelam) w roku ubiegtym dochod wwysokoSci: m.&/.&-.dQ/..k.££.£.m...... ............

2. Posiadam akcje w innych spoikach handlowych — naiezy poda6 liczb? i emitenta ak$\rtf./J.r..j9r(?/.7.~:. I.J....

Z tego tytutu osia^gnqlem^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: U.f.J&*.J)&.f..i£C:cty. ..................

V.

Nabylem(am) (nabyt m6j maizonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du terytoriainego, ich zwia.zk6w lub od komu-
nalnej oscby prawnej nastepujqce mienie, kt6re podtegalg zbycii-LW^odze przetargu — nalezy podac opis mie-
nia i date nabycia, od kogo: jl,./f& _^L../.7..Cr..X

VI.

1. Prowadze dziafalnosc gospodarczq (nalezy podac formg prawnaj przedmiotdzialalnosci):

....................... .
- wspolniez innymi osobami ........... fJ...(J.7?.. ...... J/^./.rf/..^../. .........................................................

Ztego tytutu osiaLgna.lem(elam) wroku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: .........................................

2. Zarza,dzam dziatalnosciq gospodarcza. lub jestem przedstawicielem Defnomocnikiem takiej dziatelno£ci (na-
lezy podai forme prawna. i przedmiotdzialalnosci): ......... yr//fr. ..... J^jO.f.ty.C'.xfy. .................................

- osobiScie

- wsp6lniez innymi osobami

Ztego tytulu osia.gnajem(etem) wroku ubieglym doch6d w wysokosci: ..... IL/.JrS....()Qj.J.(.f;Z .................

VII. ^ .

Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ..... U. tfy., CO- '••W- ••••?•

— jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osia^gnqlemfetem) wroku ubiegtym przychod i doch6d w wysokosci: ...... ff.j*5r..JX?J.J.f&J.

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzy-
s k i w a n y c h z k a z d e g o t y t u . u : . . . . . . . . . . .
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IX.

Sktedniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac" mark$, model i rok produkcji):

X.

Zobowia.zania picniezne o wartoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia.gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostsfy udzielone (wobec kogo, v/ zwia.zku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):



I
Powyzsze oswiadczenie skJadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-/
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. I

(miejscowosc, data)

'
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