
imiejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad malzenskiej wspolno^^i maj^tkowej
lub stanowi^ce mdj maj^tek odr?bny:

Ja, nizej podpisanyle),.
^'    (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urottzonvM.(^:.<?.$.:.'f.8.^fc.:w

OSWIADCZENIE MAJ/yTKOWE
radnego gminyffs^SHdnia

(miajscowoSC)
Uwaga:

1.Osoba sktadaj^ca oiwiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad -nie doty-
SEC.

3.Osoba sktadaj^ca odwiadczenie obowl^zana jest okredlid przynalezno^c poszczegdlnych sktadnikdw maj^^-
kowych, dochoddw i zobowi^zart do maj^tku odr^bnego i maj^tku objftego malzehskq wspdlnosci^ ma-
j^tkow^.

4.Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majatku w kraju I za granic^.

5.Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rdwniez wierzytelnoici pieni^zne.

6.W cz^ia A oswiadczenia zawarte 54 informacje jawne, w czpdci B zai informacje niejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkania sktadajecego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoici.



udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziat6w w spdtce: MS.^eR

Z tego tytutu osi^gn^tem(tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — nalezy podab liczb? i emitem

Z tego tytutu osi^gn^tem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokobci:.^tS.^S^ .̂:

III.

1. Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcdw, w kt6-
rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podab liczb i emitenta udziatow:

tytut prawny:

II.

1.Dom o powierzchni: /^<..<^^?^<^^;.m2, o wartobci: /

tytut prawny: M?..'?*4(^j,..
2.Mieszkanie o powierzchni: tok.^dp.^^^Mf.;m2, o wartoici: tt .̂f^?l?(Z}^.:.

tytut prawny: &^.(^&(?.^t.;

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o warto^ci: l/t̂ ^.s^^fw^
rodzaj zabudowy: m.

tytut prawny: Hiif,.

Z tego tytutu osi^gnqtem(fstam) w roku ubiegtym przychdd i dochbd w wysokosci:

4.Inne nieruchomosci:

— papiery wartobciowe: . .̂.f^f^^2^:

na kwot:

— brodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: ...Z.Q.:53. .̂iS.Q.^.^.Q..

I.

Zasoby pieni^^zne:
— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:^jS.-.^P.t^.j,.-.,.



— jestem cztonkiem zarzedu (od kiedy):

VII.
Wspdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): /f^

— wspdlnie z innymi osobami M(..

Z tego tytutu osi^gnetem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

— wspdlnie z innymi osobami tt!f..

Z tego tytutu osiegn^tem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysoko&ci:t&{l<iktl̂ fl...^.!i.$M.Cl&.

2. Zarzedzam dziatalnoscie gospodarcze lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnodci (na
lezy podad forme prawn^ i przedmiot dziatalnodci): (f^.^tA

VI.
1. Prowadze dziatalnodd gospodarczg (nalezy podad forme prawntj i przedmiot dziafalnodci):^j(^fife'..ffi?fi?^jdr.

de^^^^^^^^^^e

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdtce: tM .̂<^?t<t;.*^.:.

Z tego tytutu osi^gnetem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych — nalezy podad liczbe i emitenta akcji:

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:^f..<?fe^f.^^:.:

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od Skar-
bu Partstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nast^puj^ce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis mie

nia i date nabycia, od kogo:

1. Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziafem gminnych osdb prawnych lub przedsiebiorcdw, w ktd-
rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podad liczbe i emitenta akcji:

IV.



X.

Zobowi^zania pieni^zne o wartoici powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gnigte kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiejki)^C^!5

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazddw mechanicznych naleiy
poda^ mark?, model i rok produkcji): 3fK<t^^.^.f^^S^.^^R.!^.tS^./SS:f^^*.^^sK(^^

r..^.?. :̂..'^/!^^:.'^^.??^

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): &.

—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /ttf..fj^^/!ife.?^jfe..

Z tego tytutu osi^gnqtemletam) w roku ubiegtym dochbd w wysoko$ch;(W...^ff^^?fc^^^.-.

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytyiu zatrudnienia lub innej dziatalnqci zarobkowej lub ?aje<5, z po.daniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytutu: ^^.J..^/^f!^!^^L^i^\^^^i^^^Kt<^i^J^!?^!?^
Uk^Ld




