
w Zakrzewie 

OSWIADCZENIE MAJATKOW E 
radnego gminy 

i/lSiaJtx/Q , &&t§a&.€&M 
(miejscowosc) 

Uwaga: 

1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego 
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy 
wpisac "nie dotyczy". 

3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 
skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku 
objf tego malzenskq wspolnosciq majqtkowq. 

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. 
6. W cẑ sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czf sci B zas informacje niejawne 

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia 
nieruchomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), ^&2&2S^a^ 
. _ . (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowg)—-

urodzony(a) .J&(..0J.f..7>3.£3. wOsh&JkQX^tGU. 

UMMchA. ~ 

( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja ) 

po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. 
z2001 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 
wchodzace w sklad malzeriskiej wspolnosci majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odr^bny: 

I. 
• 

Zasoby pieniezne: ^ — 
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: J.QQ.Ct.OQA 

srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: 01lA.^....(As^^.C<l^. 

papiery wartosciowe: r^Al^...clA^^..<^A^. 

na kwotej /?\A£.. 
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II. 

1. Dom o powierzchni \Qxl2..d{^jC&j. m 2, o wartosci: /nJ&-d^^C£Up. 
tytut prawny: #t/&..dbk^CL^ 

2. Mieszkanie o powierzchni: TU&dk^JUy... m 2, o wartosci: 

tytut prawny: mA&..ds^.ai<y. 
3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: (02^. , powierzchnia: 

o wartosci: /7lA&...(J£*^.Cl44. 
rodzaj zabudowy: tflA[&...Ci£(^?^CZ4p. 

tytut prawny: O&^.dl&^CZ^ 
Z tego tytulu osiajmatem(Qlam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: #Z^.X^6^C2^ 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: 

o wartosci: 1X200.^X20. 

tytul prawny: 

III. 

1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udziaiem gminnych osob prawnych lub 
przedsiebiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbe_ i emitenta udzialow: 

udziaty te stanowiq pakiet wielcszy niz 10% udzialow w spolce: 

Z tego tytulu osiajmatem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: <01^lc....(^^^^.d^.. 

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow: 

V>7 Z tego tytulu osiajmaJcm(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: /XTA.&... 



IV. 
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziaiem gminnych osob prawnych lub 

przedsiebiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbQ i emitenta akcji: 

o^...dc^ci^j. 

akcje te stanowia. pakiet wiejcszy niz 10 % akcji w spolce: 

Z tego tytulu osiajmatem(eiam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: /2ML2...cfakS$^ClAy. 
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji: 

oy^..ckiJ(^cz^ 

Z tego tytulu osiajmqlem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

v. 
Nabylem(am) /nabyl mqj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku 
odrebnego/ od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu 
terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastejmjqce mienie, ktore podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datQ nabycia, od kogo : 

nit.d&j/iyCly. 

VI. 
1 . Prowadz^ dzialalnosc gospodarczq {nalezy podac forme prawn^J_przedmiot dzialalnosci) : 

IhZu^.iJ^luv^ 
- osobiscie k/.a£m&k£.. 

- wspolnie z innymi osobami .&UUL.. dkd^>zy 

Z tego tytulu osiqgnqlem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

2. Zarzqdzam dzialalnosci a. gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej 
dzialalnosci {nalezy podac forme prawnq i przedmiot dzialalnosci): .cli&uA!U(XUj-

osobiscie 

wspolnie z innymi osobami /7\W<.... 



Z tego tytulu osiqgna_tem(̂ lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): 

jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): OruJL..cMtl^S\CtM^. 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): auk...<&i^cy. 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): OUJi... di&^ciy 

Z tego tytulu osiajmajem(e^am) w roku ubieglym dochod w wysokosci: (7lf*£... 

VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajeo, 
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

l^cL..(^c^iA^^.o..3MQ(nQ£.. 
(Dkle^ 
Qa < /.C45..Q. . . .^ / 55£ 

IX. 
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazdow 
mechanicznych nalezy podac marke, model i rokprodukcji): 

X. 
Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki 
oraz warunki na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej 
wysokosci): 


