
OSWIADCZENIE MAJATKOWE 
\fy <0k X®fi radnego gminy 

f- Z Q , dnia Qlfautia. 

Uwaga: 

1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego 
i zupefriego vs ypeinienia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy 
wpisac "nie dotvczy". 

3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 
skladnikdw majatkowych, dochodow i zobowiajzan do majatku odrebnego i majqtku 
objetego maizeriskq wspolnosciq majatkowa. 

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica. 

5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. 

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne 
dotyczqce adresu zarnieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia 
nieruchomosci. 

C Z E S C A 

Ja, nizej podpisany (a), .C1M.Q.%.& ^.pXichalska. 
— . (imiona i nazwisko oraz nazwisko roaOwe ) 

urodzony (a) &M..&l.i.O.. w BlekSx^xdx&A KUA. 

Q.^tuo.o. .v/fli**.e. ~ A/QIJAV-L. 

( rruejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja ) 

po zapoznaniu sie z przepisarni ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie grjoinnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, NT 113, poz. 984, Nr 
153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam 
wchodza_ce w skiad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace mqj majatek odrebny: 

Zasoby pieniezne: r 

- srodki piemezne zgromadzone w walucie polskiej: ........:...Vr.!r.. 
!tt&\.%.Z<W\Z>\i.a .U}S>.pDta\.&£.£. .V\.Ci.^5>.V.Lo.AOO-.-

- srodki pienif zne zgromadzone w walucie obcej: 

y^....aaStiJJ^SL 
papiery wartosciowe: .~L..{ 

.̂\&...jaaiuc3.J4--. 
na kwote;: Sr.. 

l 



11. 

1. Dom o powierzchni: m2, o wartosci: .. 
tytul prawny: *i.c....OOTMU^. 

2. Mieszkanie o powierzchni: nr, o wartosci: 
tytul prawny: y\S.£....dQ.tifC2.Sj. 

3. Gospodarstwo rolne: . . 
rodzaj gospodarstwa: tfAg....<£01(/..C£..y. .powierzchnia: 
o wartosci: 
rodzaj zabudowy: 
tytul prawny: 
Z tego tytuiu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 

4. Inne nieruchomosci: . . 
powierzchnia: .V!.'. j£ (xQ.l If. LI. 

o wartosci: 

tytul prawny; 

HI. 

1. Posiadam udziaiy w spolkach handlowych z udzialem gmionych osob prawnych lub 
przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow: 

udziaiy te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% udzialow w spolce: 

Z tego tytuiu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

2. Posiadam udziaiy w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udzialow: 

nie. d.Q.fiiii.b!.., . : 
Z tego tytuiu osiagnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

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

przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza_ takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 

xite doJ.uuu 
akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: 

Z tego tytuiu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 
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2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji: 
ate dokijizK 

Z tego tytuhi osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

Nabyiem(am) ( nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku 
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du 
lerytoriahiego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegalo 
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo : 

viz. dc?In.czsf. 

VI. 

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza (nalezy podac forme prawna i przedrniot dzialamosci): 

- osobiscie titcJ(i'{ti£2g 
- wspolnie z innymi osobami .• 

Z tego tytuiu osiagnalem(elam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: 

2. Zarzadzam dzialalnoscig. gospodar czq lub jestem przedstawicielem pemomocnikiem takiej 
dzialainosci (nalezy podac forme prawna i przedrniot dzialainosci): 

- osobiscie nL£j.B.Q.t^£Z^. 

- wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytuiu osiagnalem(darn) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: 

VII. 

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spojki j | : 
d.GSM.Z.2. 

jestem czlonkiem zarzadu ( od kiedy ):... 

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tyturu osiagnalem(elarn) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 
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VIII. 

Inne docliody osiagane z tytuiu zatrudhienia lub innej dzialainosci zarobkowej lub zaj§6, 
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdegc^tytulu: 
...d.tefo. >io.j^.m.d.o...-. ^..Q.O..nA 

IX. 

SHadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow 
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): 

x. 

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki 
oraz waiunki, na jakich zostary udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej 
wysokosci): 
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