
oSWTADCZENIE MAJATKOWE
radnego gmioYa)

r''l f.* l.%.........., o^rd 6 r.?..(,.
(miejscowoSi)

Uwaga:

l. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalety
wpisa6 "nie dotyczy".

3. Osoba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSlid prrynaleino5d poszczeg6lnych
skladnik6w majqtkowych, dochod6w i zobowiqzafi do majqtku odrpbnego i majqtku
objgtego maDef skq wsp6lnoSciq maj4tkowq.

4. OSwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. O6wiadczenie majqtkowe obej m uje r6wnieL wierzytelno5ci pienip2ne.
6. W czg5ci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za9 informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomoSci.

CZF,SC A

?-N# & K

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu siE z p.:zepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym (Dz.U.
22001 r. Nr 142, poz. 1591, orazz2002 r. Nr 23, po2.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, po2.984,
Nr 153, poz. l27l i Nr 214, poz. 1806), zgodnic z art.24h tej ustuwy o$windcznm, ie posinclnm
wchodz4ce w sklad malzerlskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub sLanowi4ce rnrij rnaj4l.ek udrgbny:

I.

Zasoby pienigZne:
- Srodki pieniqZne zgromadzone w walucie polskiej: .4 o ooo

- Srodki pieniqzne zgromadzone w walucie obcej: ...{..:14.3 ..

'{"6 u?-1/' 7"v"- papiery wartoSciowe:

URZAN MI[I.ISKI
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2. Mieszkanie o

grtul prawny:

II.

1. Dom

tytut

vo*ieru"t*i/.t4.V..
,.Ll/tQ

3. Gospodarstwo rolne

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchn ia: .. ffi.(.... oco

rcdzaj gospodarstwa:..

o wartoSci: .........b.A ?-d?-...*..
porvierzchn t^, ...6.,6. € l*

v

4{;'/.6,do{
,/,tonz7

o wartoSci ?

t5rtut prawny : ...,..,/!k*C

Itr.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub
uc?cstnicz4takic osoby - nalczy poda6 liczbq i emitcnta udzialfwprucdsiqbiorc6ry, w

,/h/ c..,....,..,..t.. c,?_u

Yf

udzialy te stanowiqpakiet wigkszy niz.l)youdzial6w w sp6lce: .112.1..

2. Posiadam udziaty rv handlorvych - nalezy podai liozhE i emitentn udzial6w:

,+//L...rn.........

;t*4,;""""""v' 7" ""

(Yzk...
-J

\
Ztegotytutu osi4gn4lem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6 ci: /k*.*.....

rodzaj zabudowy:

o wartoSci: ooo -_
k

wartoSci: Ed"6 aZ,4/(Jq

,n/ne

tlrtul prawny:

Ztego tytufu osiqgnqlem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i

Ztego tytufu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
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IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przeds,iEbfqlc6w, wlt6rybh uczesffricz4takie osoby -nale?y poda6 liczbE i emitenta
....../...4,{..e-....,.*Q*/ C.,,"U . . ./ -Jd

,thrLb-..... -9.-............. CZ-uc''

akcji:

akcje te stanowiqpakiet wigkszy ni2 10 Yo akcjiw spOlce:fi?*E.

Ztego$ufu osiqgnqlem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoS ci: .n<%.2....

2. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nale?y poda6 liczbE i emitenta akcji:.. "r7

Ztegoqrtufu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS "i,&U2, ?
v.
Nabytem(am) /nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku
odrgbnego/ od Skarbu Paristwa, innej pafstwowej osoby prawnej, jednostki samorz4du
terytorialnego, ich zwilzk6w lub od

:::ru,y!::xry)di;:::
komrrnalnej osohy prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo

::::::::: ::::t: t :::: ::""* IlIlSt___:- --.- -*

vr.
l. ProwadzE dzialalno5d (nalely podatformq prawnqi przedmiot dziolalnoic) :

./.hruP.

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami .trur. or-c
Z tego t5rtulu osi4gnqlem(Elam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysoko$ci

2. Zarzqdzam dziatalnoSciq gospodarczqlub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej
dzialalnoSci formq prawnq i przedmiot dzialalnoSc):

- osobiScie ....

7

- wsp6lnie z innymi osobami ..rk*g...



Ztegotlrtutu osi4gnqlem(Elam) w roku rui"gryl, doch6d w wysokos 
"i, /*tL e&W-v€

vII.
W sp6lkach handlowych (nozwa, siedziba sp6lki): 4?*-

jestem

jestem

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ../'1A,*?'.,.

.,1

Ztegotlrtutu osiqgn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoS ci: ..,fu{.g..

vul.

.&r./
/

Inne dochody osi4gane z t5rtufu zatrudnienia lub innej dzialalno5ci zarobkowej lub zajE6,

:;:ra lt
6o ,u,

D(
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci pojazdow
mechanicznych naleiy podat markq, model i

x.
Zobowiryania pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kredyty i po2yczki
oraz warunki na jakic[ zosta$ (wobec lrogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wys olro S c i) : ....../. ZkZ.L..

-JC

('l

z

4

(w
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CZESC B
a

I

> Informacja niejawna

@rf. 24 j ust. 6 uslowy Z dnia I ruarca 1990 n o :;nmorzqdzie gminnytt')

Powyzsze o6wiadczenie skladam Swiadomy(a), i2na podstawie art.233 $ 1 Kodeksu kamego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

frirp,d {{:!:4, 4/n' ^eJ
( miejscowoS6, data ) ( podpis )


