
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE 
radnego gminy f:Z::P~.... ,d a (J.q.~Utr--GO//

(;fu~j~cowost) 
Uwaga: 

1. 	 Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupe/nego wypelnie
nia kazdej z rubryk. . . 

2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa ' "nie doty
czy". 

3. 	 Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych sklad ik6w majqt
kowych, dochod6w i zobowiqzan do majqtku odr~bnego i majqtku obj~tego malZenskq wspolnosciq ma
jqtkowq. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 

5. 	 Oswiadczenie 0 stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sq informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dot CZqce adre
su zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZ~$C A 	 --; 

Ja, nizej podpisany(a), ...:k/a/.-:f.f-/t//v...t?&::. ... .:lp.~~'5 .. ..:~ ... Q:7..t???/. :r.~~.4~ ... 
d (7" (imiona i nazwisko oraz. nazwisko rod owe) _ 

c/o/' -0 ../. /~..j7-- a ?~j?Ce?urodzony(a) ....... ... .... ..... ............. ...... ... .. ..... ... .... .. ... .. .... ....... ... ... ... . .. .... .. ..... " w ........ ... ...... ............ ... . ..... ...... ... .. . 


.. ()'XPt£.&7.~ ...·9?-'??7 .· ...4P.7~~~f:S;::~~f~i~g~~~[~~~ ..; ... ,/.Tt!:(??~ . ..~ .... 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 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 21 , poz. 1806), 
zgodnie z art 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzenskiej wsp6lnos ,i majqtkowej 
lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne : 


- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej: .. .. @.-.c.. '~1C.'7'- ... .. ..... ... ................ ........ ........... 

47J6' r:U-{/t ~ t"Z£- srodki pieni~zne gromadzone w wa ucie obcej: ..... ... .. .... .. ... .. ....... .. [ .....,r.... . 


- papiery wartosciowe: .. .. .......... ..... .. .... .... .. .. ... ........... r.?7l.. e.......a::o.,c..'? .. ... .. ....... .. ..... .............. ...... ...... .. .... 

na kwot~: ... .... ... .... ...... ... ..... ........... .... .. .... ... ................. .. .. .. ........ ..... .. .. ... . 


II. , 
21. 	 Dom 0 powierzchni : ......??<.-r......t?!;prfj{ .-;y.. .. .. ... m , 0 wartosci: 

tytuf prawny: ... .. ... .. ... .. .. ..................... ................... ... ... .. .. .... ..... ..... .. .. ........ ... .... .. ............. . 
22. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: (?;;:l.~(J...~f:yC.:7f' m , 0 wartosci: 

tytul prawny: ...... ... .. ....... .......... .. ... .. .... ............ .. ..... .. .... ... .... ............ .... . .... .. ... .... . 

3. 	 Gospodarstwo rolne: 

~o::~ogsOc~:po.darst~~ : .: : .:='~.:: ' : . ~.~~'~!:~~: :. ~~~i.~.r~.c~~:~:.:: .::::: ::. :::: :::: :::::: :: :. :::::: :.: 


rodzaj zabudowy: 


tytul prawny: .... 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 


4 . 	Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: .... ..4.Nd:.....tfb/tr:/,.... ....... ........ ......................... .. ... ... .. .......................... .......... .... .. 

o wartosci: .. .. .... .... ...... ......... ... ....... . 




........ .... . .. ..... .. .. ..... . . .. ... .. .... . . .. . . 

. .... ....... .. .. ....... .. . 

w kto

(na-

III. 

1. 	 Posiadam udziafy w spOlkach handlowych z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsi~bior OW, w kto

rych uczestniczq takie osoby -	 nalezy podac liczb~ i emitenta udziafow: 

. /.J;J, e oivf-n!c 'q


·······:················ ····1··/······· ·· · ............................... .... ..... .....
 

udziafy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziaf6w w spo/ce: .............. . .... .......... ....... ...... ... ..... . 


Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci .......... . ......... ........ . .... .. 


2. 	Posiadam udziafy w innych spofkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziafow: 

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci .. ..... .... ....... .... 

IV. 

1. 	 Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi~biorc 'w, 

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji : 

&ne- ... ~1-7<~. 
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w spofce: ........... .. .. ... .. ... .. .. .. . 

Z tego tytufu osiqgnqlem(~fam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci : 

2. 	Posiadam akcje w innych spofkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji 

Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci : .......... 

V . 

Nabyfem(am) (nabyl moj maiZonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bneg od Skar
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lu od komu
nalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, ktore podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda opis mie
nia i dat~ nabycia, od kogo: .... ............. . .... ...... ...... ... ....... ............... ... .. . 

VI. 

1. Prowadz~ dziafalnosc 90SPOdarCz~ezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci) : .... ........ .. .. ....... .. 


-	 osobiscie .....a?'.1..'~ ...... ?? ..1i7 .............. .. ....... ................ ... ...... .. ........ .. 

wspolnie z innymi osobami . 


Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym przych6d i dochod w wysokosci 


2. 	 Zarzqdzam dziafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej 
lezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci): 

osobiscie . ... ~.~......~fp;Y.. .......... ... .. ... ... .. .. ................. ............. .... ... .. ...... 

wspolnie z innymi osobami ..... 


Z tego tytufu osiqgnqfem(~fam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: .. . .. ....... . 


VII. 
~~~ W spofkach handlowych (nazwa, siedziba spofki): ... O?.tk.-:.. ...P.......... (j .... ;p" .. 


- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy) : 


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ........... .. 


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


VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudni~ lub i~~i~nO$Ci zarobkOWe~~aj~ ~~anie kwot uzy

~~~~~z~b~~·~;~<~9··0· ;Z~3ZJq::;,··~(,:2'?(??~· .. ·.... ···· .... :···· .. ··· ........ :.~ .. . 
IX./r7?~ SO 'P 4c0 6:3. roO 



Powytsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), it na podstawie art 233 § 1 Kodeksu karnego za p danie nie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci . 

o'~y;0:.:v1? ...t?'0P.~: 0/C ~ /c9U ~'~~ 
.. . .... ....... _- -- .... 

(m iejscowosc, data) (podpis) 


