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OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE 

.V RAOY 

radnego gminy 

.tk.¥.!.. '~" '''' dnia ?!!~ f!6 
(miejscowosc) 

Uwaga: 

1. 	 Osoba skladaj<tca oswiadczenie obowi<tzana jest do zgodnego z prawd<t, starannego i zupelnegd wyp~nie-
nia kazdej z rubryk. . . . I . . 

2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj<t w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie doty
czy" . I 

3. 	 Osoba skladaj<tca oswiadczenie obowi<tzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnilt6w maj<tt
kowych, dochod6w i zobowi<tzan do maj<ttku odr~bnego i maj<ttku obj~tego malzensk<t wsp6l flosci<t ma
icttkow<t. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie maj<ttkowym dotyczy maj<ttku w kraju i za granic<t. 

5. 	 Oswiadczenie 0 stanie maj<ttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 

6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte s<t informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyc1<tce adre
su zamieszkania skladaj<tcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

cz~st A 

Ja, nizej podpisany(a) , .... .~~Y'>'2.1D.£... -: .tI./l1fC;!,n:. ..0/1'!.t[«!J(J.~t. ..... ..... ... .... ..... ... .. J•. • 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) .... .. :~~... ..L/..)TOPd./)t9.... "...~~(J.ar... .. .. ...... .. .... ...... w .. · !Y.t.-?(Y(?~. ·· .· ··· .· ···· . I· ..... ..... ... 
..?c?~... ~.f.:cM.- .. ..A.r... J!(E..qEIt/( .If.as.('rgere...:r..-:-:...54/Yo.Q?/¢:7fff:. .. :>f.C.r.c.?''':6.-?r..: 

(miejsce zatrudnienia. stanowisko tub (unkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 . 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, P?Z 1806), 
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp61nosci "lajqtkowej 
lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny: I 

I. 


Zasoby pieni~zne: 


- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej : . . 


- srodki pieni~zne gromadzone w waluc;e obcej : 


- papiery wartosciowe: ..... ... .. .. . 


na kwot~ : 

II. 

21. 	Dom 0 powierzchni : .....~t?P.?...~-. . ....... .. . m , owartosci: ..-<.J.P...~..t ... q .···.. '1 


tytul prawny: " #.f."f.: ... ..<1?di;-¥.:~.fJ.((: ..#,,(~p.1-:: ... AI7'o..r-%.>.J..~'.~ .. ... ....... .. ..... .. ...... .... ........ ......,.. . 

2

2. 	 Mieszkanie 0 powierzchni : .. O/~...~'r?-t;2f-" "" " " m , 0 wartosci : .. ... ..... .... ... ...... .. ..... .. . 


tytul prawny: 	 .... ... ... ... ...... .... .. ..... .. ... ...... .. .... .. .. ... .... .. .... ... .... ... ... ...... · · ··1···· 
I 

3. 	 Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa:. . O/.~...~)*c.?r.... .....,powierzchnia: ... ..... ..... ..... .. .... .... . 

o wartosci: .. 


rodzaj zabudowy: . 


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


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci : .... ..... .. ····.· .·····.1· 

4. 	 Inne nieruchomosci: I 

powierzchnia: .. ...@/b6fo. . ·F · ·· · «cm::I?J .····· · · <!>··~4.e~/?:'.. '... .4,~$I!. 
o wartosci . :~tO..75r.. .;:£."... .. .. . 

http:1?di;-�.:~.fJ
http:Y'>'2.1D


,--, r 

tytul prawny . /.f.R:s.lJ.e.J.~( .... ......... ........... ... ... .. .. ..... .... .. ..... .. .......... .. 


III. 

1. 	 Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedSi~biOrcbw. w kt6

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: 

m.~: .. .qq*c.o/..... .. .. .. .. .. ...... 

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udzial6w w sp6lce: . 


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


2 . Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w: . 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... /7./.::'.«o.~ .. . 

IV. 

1. Posiadam akcje w sp61kach hand/owych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~b;orc6~. w kt6

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

.. .. .... ../7/(- .. .. .<!I.P¥o/ .... .. ...... .. .............. .. .. ..... ..... ... ................... 

akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w sp61ce: 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : .. .. ..... ... .... [ .. .. .. ..... . 


2. Posiadam akcje w innych sp61kach hal1dlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akCji: ./P.e. ....~~?f" .. . 
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ... .. .... ... .... .... .. ... .. .. .... .. .. .. .... .. ...... I 

V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j malzonek. z wy/qczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) lod Skar
bu Panstwa. innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoria/nego. ich zwiqzk6w lub f d komu

~~~~a~:on~b~~~~~d kr:9S~~~~J~c.e..~I~ef. ~t~;/J;:;"~ . ~~~~i.U .~..~r~~z~ . ~rz.et~rg.u .~..~~le.Zy..po.da.c..f. ~iS . ~.ie.-

VI. 

1. pro::::~s::a5::o~p~;;:}=z.y. 
I 

~~~;*rak;;~:f.;?~~.Z.i~I~:~~s.C.i).: ..... ... .... ... ..... .... ......... .. 

- wsp61nie z innymi osobami ................... ... ..... ..... ... ....... .. .... .... ......... .. .... .... .. .. ... ..... .... ..... .. ....... .... ... ... .. ..r.. ..... .... .. 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .#.g~Qo. .. ~cZf.47a:> 

2. 1;:~zX~:;fo~~:I~~~~~qi ~~s:do~~tC~;i~~~n~~~~~:m.. p.rz.e.d~bci~2~~~;~o.c.ni.ki~~ ..t~k.i.ej. ~~i.a.la.I~. ~~i.. (~~-
osobiscie .... .... .. .... ... .. .... .. ..... .. .... ..... ............. 


wsp61nie z innymi osobami .. . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~Iam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : 


VII. 

W sp61kach handlowych (nazwa. siedziba sp61ki): . 

-	 jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): 

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


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


Z tego tytulu osiqgnqlem(~Iam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .. ... .... .. .. ... ...... ·... ... · .. ·.. ·.. 1 · .. 


IVIII. 

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

... ..... .......... .. ...... .......... ... .........J................ 

http:t~k.i.ej
http:p.rz.e.d~bci~2~~~;~o.c.ni.ki


-


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

L/p4~~·.;Pt'J..~.. ;:~0!2!?I/i.. 
(miejscowosc, data) 


