
OSWTADCZENTE MAJATKOWE
radnego gminy

lf^.e^!.{^\..., dnia .N,g.\^Q0/:.f;.
QlniejscowoSd)

Uwaga:

1. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubrylc

2. Jei:eli poszczqblne rubryki nie znajdujq w konkretnym prz,ypadku zastosowania, naleLy
wpisad "nie dotvczyrf.

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynaleinoSd poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafr do majqtku odrpbnego i majqtku
objptego maEefiskq wsp6lno6ciq maj4tkowq.

4. O5wiadczenie maj4tkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O5wiadczenie majqtkowe obej muje r6wniet wierzytelno5ci pienigZne.
6. W czpSci A oSwiadczeniazawarte sq informacje jawne, w czgSci B za9 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie orarz miejsca poloienia
nieruchomo5ci.

CZ\SC A

J a, nihej podpisany(a),

.....2,nb.Y".4
i nazwisko oraz rodowe)

.w

.......Ui0**,r^:.sx

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu siE z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.U.
22001 r. Nr 142, poz. l59l orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, po2.558, Nr 113, po2.984,
Nr 153, poz. l?71 i Nr 214, poz. 1806), zgodnic z nrt. 24h tej ustuwy o$wiridoznm, ie posindnm
wchodz4ce w sklad malzerlskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4cc rn6j rnajqtek otlrqbny:

1-*.r^.** .j"l^

I.

Zasoby pienigzne:
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: .. /P1,,1 .3t._

- Srodki pieniqZne zgtomadzone w walucie obcej: ......{Uwg...

- papiery wartosciow"r .......&o'.C

. na kwotE: .

I

@t
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II.

l. Dom o powierzchgi :

tytut prawnr, ...*laL
2. Mieszkanie o powierzchni: ........

t5rtul prawny: .............. ... .//i:'*..

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:
la''

o wartoSci: ....../LlU

wartoSci: tro 2"1.

. , porvierzc hri^, ....${g.f-.

1,""'m2' o

ffi2, o

e4'ryr

_"(

rodzaj

t5rtul prawny:

Z tego tlrtulu os i4gn4lem(Elam)

4.Inne nieruchomoSci: n

powierzchni", ......(.0 .M.:....

w wysokoSci: ?"J

o wartoSci: l,9.vlg-

,e{s,

Itr.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych zudzialem gminnych os6b prawnych lub
takic osoby - nalczy podad liczbg i cmitcnta udzialOw:

tA.

udzialy te stanowi4pakiet wigkszy niz I udzial6w w sp6lce:

.fu.u .

Z te go tytulu os i4gn4lem(Elam) w doch6d w wysoko6ci: .

2. Posirdam udziaty

Ztego tytufu osiqgnqlem(Elam) w

- nalezy podai liozhE i emitento udzinl6w: ......rv innych sp6tkach handlorvych

,tlr.r.c,J-i$q

t(s
w wysokoSci

przych6d i

ptz cdsiqbiorc6w, w

roku
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IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczqtakie osoby - nale?y podad liczbE i emitenta akcji:

N:Y

akcje te stanowiqpakiet wigkszy ni|10 o/o akcjiw sp6lce: ........r11r.'k

Z tego tlrtufu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ...

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych naleLy poda6 liczbg i emitenta akcji

..l,ll::a....

Ztego tlrtufu osi4gnqlem(glam) w roku doch6d w wysoko$ci:

/&|*..
v.
Nabytem(am) /nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia pnanaleimego do jego majqtku
odrEbnego/ od Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostki samorz4du
terytorialnego, ic.h mtriqTkbw luh od komunalnej osohy prawnej nastEpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nale?y podac opis mienia i datq nabycia, od kogo

../lt'.s..

vI.
1. ProwadzE dzialalno66 gospodarczq(naleiy podat formq prownq iprzedmiot dziolalnoi c )

............... /Url,a...c{rg

- osobiScie ......... .e..

- wsp6lnie z innymi osobami ... .. . .. ./l|,|.t i-Iyf
Ztego tytufu osiqgnqlem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko6ci: ..tida)g

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzia{alnoSc i (nal e 2y po da1 formq pr aw nq i dzialalnoici):

)

I(.
- osobiScie ....

- wsp6lnie z innymi osobami .....

lv.le.
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Z tego tytufu os i4gn4tem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci

\rII.
W sp6lkach handlowych (nazto, siedziba

- jestem czlonkiem zarzqdu(od

.lLi..*. d"\WA

Ta{'0&^

CIflr {^*^\-*

.lvli

spdlki ),, .;................

c **1fz*1
kiedv\: ........'A),'z

jestem czlonkiem

jestem czlonkiem

..Nt'e

Ztego $rtulu osi4gn4lem(qtam) w roku ubiegtym w wysoko6ci: .... il3,:*.

vuI.
Inne dochody osiqgane z t5rtufu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,

z podaniem kwot uzyskiwanych zku2dego tlrtulu:

.\?.... ,?5./!((.H..f,....*.

. /LJ. ....Anl|n.' .?t

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadlru pojazdow

mechanicznych nale2y podat markq, model i rok produkcii): ....-

SSnr

x.
Zobowiqzania pieniE2ne o warto5ci powy2ej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i po?yczki

oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokoici):

Mr;....'.........1,..........

I I
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Y Informacja niejawna

(Art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia I nnrca 1990 n o s;amorzqdzie gminnym)

PowyZsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), i2na podstawie art.233 $ I Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

)w*$<* YG ty gt /t
(J t *i.it.o*os6, data ) ( podpis )

Cz[Sc n


