
ff7

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig 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 o^wiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad malzertskiej wspdlno^ci maj^tkowej
lub stanowi^ce mdj majqtek odrgbny:

Ja, nizej podpisany(a), M
/ {imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

(miajscowol^)
Uwaga:

1.Osoba sktadaj^ca o^wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypefnie-
nia kazdej z rubryk.

2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduje w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad -nie dotv-
sty".

3.Osoba sktadajaca oiwiadczenie obowi^zana jest okreslid przynaleznodc poszczegdlnych skladnikdw maj^t-
kowych, dochoddw i zobowiqzan do maj^tku odrybnego i maj^^ku objytego malzeiiska wspdlnodci^ mi-
jqtkow^.

4.Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy maj^tku w kraju I za granic^.

5.Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rdwniez wierzytelnoici pienigzne.

6.W cze^ci A odwiadczenia zawarte s^ informacje Jawne, w czydci B zai Informacje nlejawne dotycz^ce adre-
su zamieszkania sktadaj^cego oiwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
radnego gminy



/

2. Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — nalezy podad liczbf i emitenta udziatdw:
M.C<3k>..6^..cZ.jhC.

y,/„

Z tego tytutu osi^gnqteml^lam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:
^^b

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatdw w spdtce:^?.i......^yis^^!.c3..

y /
Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci:/Zt.C?k>..^^4..

III.

1. Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcdw, w ktd-
rych uczestniczq takie osoby — nalezy poda^ liczbf i emitenta udziatdw:

^ile.fcl

p4
owarto^ci:ak.(?.?.0.^.M.

tytutprawny:6

2.Mieszkanie o powierzchni: ..<^^/<..<^fe/^^i.z3^m2, o wartodci:/!?.LC...l^o.!

tytutprawny:^7/. .̂

3.Gospodarstwo rolne:, J
rodzaj gospodarstwa: ..M.13.0.//?.(2.^.^, powierzchnia:

owarto^^i:&/dy...2P..^?.&(^. .̂.
rodzaj zabudowy:^u^^ .̂/^ .̂'..^SOJ^ai^cx^.CZ .̂.C?.....fi( .̂^K.3- .̂../Z?..*:.
tytutprawny:^.J.^ .̂^/(/.Tic/J/m.J:.6..<^f^.>t^^..'S!'.

Z tego tytulu osi^gn^temi^tam) w roku ubiegt^m przychdd i dochbd w wysoko$ci: . .̂.Zl?. .ft.V!.^
4.Inne nieruchomofci:  ^'< ^>J r <^ Q r7C Ce/T>      Za>e/^epo c/o^/lO ^^'

powierzchnia:< .̂Ulgt.Lfa..&.^2. .̂. .̂.2?.t^.< .̂̂ .^7/<..t^/Zr/...Z.../Qa..Z......̂

.&&2

II-
1. Dom o powierzchni: ..d .̂^.2.̂ ...m2, o wartodci: .™v^.(2...l.^ .̂.^f.?.^t.C/h.

tytutprawny:/U,SpdU^^t^G^^ti3a!Llja/eGtX

— papiery wartodciowe:J3/-.̂ .

pe kwotg:

— irodki pienif ine zgromadzone w walucie obcej:...
1^..(^.

•y y

I.

Zasoby pienigzne:
— ^rodki pienifzne zgromadzone w walucie polskiej:



— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):^/.......y/..
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—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami

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

VII.

W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spdtki):

—osobidcie?/...

.V/....Z.

— wspdlnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiagnetem(etam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:
2. Zarzedzam dziatalnodcie gospodarcze lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (na

lezy podad forme prawne i przedmiot dziatalnodci):

VI.

1. Prowadzedziatalnoddgospodarcz^tnaleiy podad forme prawn^iprzedmiotdziatalnodci):

V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majetku odrebnego) od Skar-
bu Padstwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastepuj^ce mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis mie
nia i date nabycia, od kogo:

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

akcje te stanowie pakiet wiekszy niz 10% akcji w spdtce:
^ica^^.^ .̂c.^ .̂.

Z tego tytutu osiegnetem(etam) w roku ubiegtym'doch^d w wysokodci:

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych — nplezy podad liczbe i emitenta akcji:
/2/...<^(?./.^.. .̂

//

IV.

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

&.t
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X.

Zobowiazania pieni^ine 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 warto^ci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazddw mechanicznych naleiy
podad markf, model i rok produkcji):

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

r?J.y
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):V....../..

Z tego tytutu osiagnatem(lam) w roku ubiegfym dochdd w wysoko^ci:

VHI.

Inne dochody osiagane z tytutu zetrudnienia lub inn^j dzialalno^ci zaiobkowej lub zajed, z podajiigm kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytulu:Z^X/..tx/.afo<f.a/..q<..aU.<^.2..<*..../.li..,.4<!.....:jfx./..f?.^^^<</..

f^k3^2^3??S2'^



..^

sy(miejscowoi^, data)sy(podpis)

Powyzsze o&wiadczenie skladam iwiadomy(a), iz na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.


