
OSWIADCZENIE MAJt\TKOWE
radnego gminy

UrzC)d Gminy Ciechan6w /'
WpIy,~~;o dniaJ)( ...O~...W~~r\ .wt.t1.~o.J,dnia .:~.Y.:.o.y.:..?QA~.
~~f~~~~t:::it~s4nt~ (miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skladaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest do zgodnego z prawd~, starannego
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba skladahca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj~tkowych, dochodow i zobowi~zan do maj~tku odrltbnego i maj~tku
objlttego malzensk~ wspolnosci~ maj~tkow~.

4. Oswiadczenie mahtkowe dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie maj~tkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniltzne.
6. W czltsci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w czltsci B zas informacje niejawne

dotycz~ce adresu zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZF;SC A .-
la, nizej podpisany( a), ~O .a.V\.~~.~ !!?~."?: .

'0 (imiona i nazwisko oraz n~j.sko ro~
urodzony( a) 10 A2 t1Qi .5d w ~.X.\Q.~ .

~",qH.{rtallt.A1J:Q1,Jw.,'H?9~~~~t
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po zapoznaniu si<:(z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 1'. 0 samorz,!:dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 1'. Nr 142, poz. 1591 oraz Z 2002 1'. 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 sldad malZenskiej wsp61nosci maj,!:tkowej lub stanowi,!:ce m6j maj'!:tek odr<:(bny:

Zasoby pieni<:(zne: \'
- srodki pieni<:(zne zgromadzone w walucie polskiej: (o.O.,.Q:::X) h-f ~ ~ .

- srodki pieni<:(zne zgromadzone w walucie obcej: :Y:\.~ O"'O.b~ .
- papiery wartosciowe: :~ J..o.b~ .



II.

L Dom 0 powierzchni 'bfD.J?;;;; ~2, 0 warto~i. H/~Q:;f,)H ~~
tytul prawny: ~ ~ ..: .Q6 !rY:YQ.-I ~.~.~ ····· · .. ········· .. ·······r·· ..·

2. Mieszkanie 0 powierzchni: .4.fP.\.1O m2
, 0 wartosci: A..W.~..~ ~ ~ .

tytul prawny: w.~dh.. ~:l.:Q..!>..~s..¢ ~.t.~. X1.~ .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa, ~~ "lqn~..H ••• , powierzchnia, .

o wartosCl: .

rodzaj zabudowy: .

tytul prawny: .

Z tego tyturu osiqgn'llem(((lam) w roku ubieglym przychod i dochOd w wysokoSci: .

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia, .4,X1),l~~ ..!YThf.o~.~~.I\'hl; ..,.2,J.~llA.l<.Il ....~~.~

"'OrA~5i\"H~.\il,""H'~"';"""'$T'"..~Q~9~.~~':i9~H;~HHCHHHHHH
o wartoscl. .j+A A ~ s. M 5: ~ .
..... A .~ ~ ..~ 2SJ •.D. ~ ..~.. ~ .
tytul prawny: i4.'fb :\.lJ..~~.~ .S':~ ~.t. ~ ~~ .

I. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsi((biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb(( i emitenta udzialow:



IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsi((biorc6w, w kt6rych uczestnicz<l takie osoby - nalezy podac liczb(( i emitenta akcji:

············~········~b~······························ .

Z tego tytulu osi~n<llem(((lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .

2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczb(( i emitenta akcji: .

~·tegot~Osl.:s~~u~~le~=~O;~6~~·~Y~O~~S~I·••·.•.••·.·.·...•...........•.•......•.••.•...•.•.•.•.....•.......•...•.•.•.
V.
Nabylem(am) /nabyl m6j malZonek, z wy1<lczeniem mienia przynaleznego do jego maj<ltku
odr((bnego/ od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorz<ldu
terytorialnego, ich zwi<lzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast((puj<lce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat(( nabycia, od kogo : .

2. Zarz'tdzam dzialalnosci't gospodarcz't lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (naleZy podac fonny prawnq i przedmiot dzialalnosci): .

_~;~~I;cleH~~~\>~H



VII.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki ): .

~HJ~Sle~C~I=~~~;:~~~:

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaJ((C,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: .

...2 ~~~ ~.~A~.~:~.\),. Q~~~~~ ~4 ~ 31~

....L ~~0:~ ~~nih~ ~~.~ ~.lPQy:'~ .
····.Q)\~········r{~·~Q······~··8····~·e.~·~·~···~·A'O({)().~ .

IX.
Skladniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale:zy podac marky, model i rok produkcji): .
.......................................... ~ .~ JohA\
············~·~·················U····················· .

X.
Zobowiqzania pieni((zne 0 wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciqgni('(te kredyty i pozyczki
oraz warunki na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi'1zku z jakim zdarzeniem, w jakiej

~~~~~~.~~~.: ;;;{.............................................................•.............•...•...............................................................•.•.•.........•.•.•.•...................•.........................................•.............

~e. ~h'
···································0········ .



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu kamego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci .

......c;e..~.0 ....; ..~·04. 2.Q ~Sv'


