
OSWiADCZENIE MAJ^TKOWE
radnego gminy

Uwaga:

1. Osoba skfadajXca oswiadczenie obowia^zana jest do zgodnego z prawda^ starannego i zupefnego wypeinie-
nia kazdej z rubryk.

2. JezeSi poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ,,nie doty-
czy".

3. Osoba skiadaja^ca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow majaj:-
kowych, dochodow i zobowia^zari do maja_tku odr^bnego i majaj;ku obj^tego malzeriskc[ wspolnoscia^ ma-
ja_tkowa_.

4. Oswiadczenie o stanie maja^tkowym dotyczy maja_tku w kraju i za granica^.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienigzne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

a, nizej podpisany(a),
(imiona i nazwisko bdaz nazwisko rodowe)

/> T^lea
po zapoznaniu si§"z przepisjami ustawy^z dnia"8 marca 1990 r. o samorzqdzie gmirjjhym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 orazz2002r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 iNr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej. ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza^ce w skfad malzeriskiej wspolnosci majajkowej
lub stanowia^ce moj majXtek odr̂ bny:

Zasoby pienie.zne:

-j- srodki pieni^zne gromadzone w walucie polskiej:

— srodki pieni^zne gromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:

na A f

\. Dom o powierzchni:

tytulprawny:

2. Mieszkanie o powierzchni:

tytuf prawny:

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarst

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny: Ml(.€̂ ŷ K......p̂ A|lM€MAk«4 t

Z tego tytulu osiqgnajem(e^am) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

4 Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:



tytuf prawny:
i (

1. Posiadam udziafy w spdfkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorc6w, w kto-

rych uczestnicz^takie osoby — nalezy podad fczbe^ i emitenta udziaf6w:

udziafy te stanowia^ pakiet wiekszy niz 10% udziafow w spofce:

Z tego tytufu oslajgnq)erri(£fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

2. Posiadam udziafy w innych spofkach handlowych — nalezy podad liczbe i emitenta udziaf6

Z tego tytufu osiqgnqtem(efam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci: /3$l.&.....

„
1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w kto-

rych uczestnicza^takie osoby — na/e^f podac liczb§ i emitenta akcji:

akcje te stanowiX pakiet wiekszy niz 10% akcji w sp6fce:

Z tego tytufu osiqgnajfem(^fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spofkach handlowych — nalezy poda6 liczb§ i emitenta akcji

Z tego tytufu osiajgna^fem(efam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

V.

Nabyfem(am) (nabyf moj mafzonek, z wyfapzeniem mienia przynaleznego do jego majajku odr^bnego) od Skar-
bu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu terytorialnego, ich zwia^zk6w lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastepuja^ce mienie, kt6re podlegafo ^byctiu w drodze przetargu — nalezy poda6 opis mie-
nia i date nabycia, od kogo: /so^G, QU&H;M.tftiM

1 I
1. Prowadze dziafalnosd gospodarcza. (nalezy

osobiscie

wsp6lnie z innymi osobami-

rme prawny i przedmiot dzialalnosci):

/
Z tego tytufu osiqgnajem(efam) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci: ...

2. Zarzqdzam dziafalnoscia^ gospodarcza^ lub jestem przedstawicjelem p-
e±y podac forme prawnq i przedmiot dziafalnp§oi): ^

osobiscie

— wspdlnie z innymi osobami

Z tego tytufu osia_gnatem(§fam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

VII.

W spofkach handlowych (nazwa, siedziba sp6fki):

— jestem czfonkiem zarzqdu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytufu osiajgnatem(e.fam) w roku ubiegfym przych6d i dochdd w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienia/lub innej dziafalnos
skiwanych z kazdego tytufu: ,2jQ. .̂ l̂ i/̂  .<?.0.l.....(/f./-

IX.

nikiem takiej dziafalnosci (na-

:wot uzy-

20$



Madniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10^00 zlotych (w przypadku pojazdow mecha/ilcznych nglezy
podad mark?, mod§| >rpk pfpdukcji): .'$>&M-jQ-}^^--*H&-tQ&-M----5p&&^-^^

X. i—' ' * a " " " * ." ~~r-^e--'<-''vv~ ^^al̂ '̂ M^>'̂ -AlAA

Zobowia.zania pieni?±ne o wartosci powy±ej 10.000 ztotych, vHyrrT2Sciajrii|?&'Rredyty"'i poz^czki oraz//yafunki,v
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwigzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

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

/j (miejscowoS6, data) (podpis)

/-•—•
wt4Sw0w&-(j


