
(miejsce zatrudnienla, stanowlsko lubfunkcja)
po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marea 1990 r. o samorz^dzia 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 Nr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24b tej ustawy o^wiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad matzebskiej wspdlno^ci majqtkowej
lub stanowi^ce mdj maj^tek odr^bny:

O^WIADCZENIE MAJ4TKOWE
radnago gminy Sj-^^ ^i^^d ^^0^ dnla ^L

(miejscowo^)
Uwaga:

1.Osoba sktadaj^ca o^wiadczenis obowiqzana |aat do zgodnago z prawdq, ttarannago I zupalnego wypetnle-
nla kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubryki nle znajdujs w konkretnym przypadku zastoaowanla, nalezy wpltad -nla doty
szyl.

3.Osoba sktadajqca oiwiadczenle obowiqzana Jest okredlld przynale^noid poszczagdlnych sktadnikdw maj^t-
kowych, dochoddw i zobowiazart do maUtku odrybnago I maj^tku objytego maliertska wspdlnoicl^ ma-
j^tkow^.

4.Oiwiadczanie o stanle ma|gtkowym dotyczy majatku w kraju I za granic^,

5.Oiwiadczenie o stanle ma)tkowym obejmuje rdwniei wierzytelno^ci pieniyine.

6.W cz?Sci A o^wiadczenia zawarte sa informacje jawna, w czy4cl B zai lnformac|e nlajawne dotycz^ce adra-
su zamieszkania skladaj^cego oswladczenia oraz miejsca potoianla nieruchomoicl.

C2ESCA
Ja,nizejpodpisany(a)%.\1^.Q\.Us^i^k.

'(imiona i nazwisko oraz nazwitko rodowe)



Z tego tytutu osiqgngtem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spdtce:

Z tego tytutu osisgngtem(etam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:,

2. Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — naleiy podad liczbg I emitenta udziatdw:.

1. Posiadam udziaty w spdlkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcbw, w kt6-
rych uczestnicza takie osoby — nalezy podai liczbe i emitenta udziatdw:

tytut prawny: A..^

!

1.Dom o powierzchnh^^.&Q„.. m2, o warto^cl:^JS..;.9.
tytul prawny: ....W..(.<U<^^/2,M<* :̂QU..i <̂}^.l .̂

2.Mieszkanie o powierzchnl:U(....^il^.^^|..̂ .V^n2, o wartotei:

tytul prawny:,,

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....M.IL(?.Lff.kiLf..U!^X- powierzchnia:

o warto^cii

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:
Z tego tytutu osi^gn^teml^lam) w roku ubiegtym przychbd i dochbd w wysoko&cl:

A. Inne nieruchomo^ci:

powierzchnia: .llj.

- papierywarto^ciowe:

— Srodki pienijine zgromadzone w walucie obcej: ,...i.'?.....(M,!t.lQ.

I.

Zasoby pieni^zne:-
— ^rodkipienieinezgromadzonewwaluciepolsklej:::~f



— jestem cztonkiem zarzedu (od kiedy):

V.
W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki): ...^....

.̂._3...

Z tego tytutu osi^gnetem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:M..:.^.Q.&,

2. Zarz^dzam dziatalno^ciq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (na-
lazy podad forme prawne i przedmiot dziatalnodci):

—osobiscie

—wspdlnie z innymi osobami••••

Z tego tytutu osi^gnqtemletam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

—osobidcie .

-wspdlnie z innymi osobami^L...lLft.^l.

^3

VI.

1. Prowadz? dziatalnodd gospodarczq (nalezy podad forme prawne i przedmiot dziatplnodci): .3rO .̂v.?:r.:„.'

..|p.c^<^^^^rf/^..a^^
bidi   ^fi^L

Z tego tytutu osiegn^temletam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego) od Skar-
bu Panstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwiqzkdw 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:LQl^

akcje te stanowie pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdlce:

Z tego tytutu osiegnetem(elam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:

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

i

IV.

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



X.

Zobowiazania pienig2ne o warto^ci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagni^te kredyty I pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko^ci):

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartobcl powyzaj 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw mechanlcznych naleiy
podab madtg, model I rok produkcji):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):„...

—jestem cztonkiem komisjl rewizyjnaj (od kiedy):„

Z tego tytutu osiagnqlem(gtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoicl:,

VIII.
Inne dochody osiggane z tytutu zatrudnlenla lub Inne) dziatalnofc! zarobkowe) lub zajgd, z podaniem kwot uzy-
sklwanych z kazdego tytutu:

fkkdd




