
,v RADY 

OSWIADCZENIE MAJATKOWE 

radnego gminy 

(JIEr.:?EJJJIfJ.. ~IELI:If,tJnia .: :.CW. W IGv-, 
(miejscowosc) 

Uwaga: 

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

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

3. 	 Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnik6w majqt
kowych, dochodow i zobowiqzari 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 rowniez wierzytelnosci pieni~zne. 

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

cz~sc A 

Ja, nizej podpisany(a) , ........... .. flfl!I3.TB...... ,Gt.-ol:tfl.CK/7..... .. o.~(Ef/<fL .. . ........ .. .. .....\ .j., 

(Irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a)..k..lfA.8CB...A97.:8.f.. ............. .w .. . 

.BE:u<.Q80TNA ... :t.P.J.R£,J.C5.TRDJJr.tI'l.A ... )J .. Po)JlftTO)JY.tt ....(J/h£Q2./£ . .Ptf.f'C/. ...1/ /:tfA. 'IE .. 
(rnlejsce za trudnienia. stanowisko lub funkcja) I 

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 214, poz 1806). 
zgodnie z art. 24h tel ustawy oswiadcz811, ze posiadam wchodzqce w sklad malzeriskiej wsp61nosci ajqtkowej 
lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~zne: 
I ( f • I 

- srodki pieni~zne gromadzone w walucie polskiej : ...5.000.. QQ,,~ .. { .NSPoUVo~....11.8t.Z.G.. 'SI::.f.J.).. . 

- srodki pieni~zne gromadzone w walucie obcej ...... ./1./115 .. 0. .N £Z'( ... 


- papiery wartosciowe: ...... /tIIs.....£Jot:-:tc.Z.'f ........ ........... .. ...... .. 

na kwot~: 

II. 

21. 	 Dom 0 powierzchni : ... .. .......Nit...fP.tJ.O.'1.. .. m 

tytul prawny: . 
22. 	 Mieszkanie 0 powierzchni: . ./r.lf... .. .l>9.tyC.l/f. .. .. m , 0 wartosci : .......... .. 

tytul prawny 

3. 	 Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: .... / 1//(;, ...P.?l1Cl-.Y. .... .. .... .... , powierzchnia 

o wartosci: ....... 


rodzaj zabudowy: 


tytul prawny: .... 


Z tego tytulu osiqgna"lem(E;:lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci : ........ N~Ii .... 00 .. .(.2" 

4. 	 Inne nieruchomosci 

powierzchnia: .. .IVJ~ ...... Pe.n. eLy. 
o wartosci : .. .. .. .... .. .... .. .. ..... .... ... ...... .. . 


, 0 wartosci : ... .... .. ........ .. .. ....... ... ....... ... .. .. ... .. .......... . 

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

http:Po)JlftTO)JY.tt
http:flfl!I3.TB


tytul prawny 

!II. 

1. Posiadam udzialy w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6

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

....... lYlE ..... .o.OD('l.'i. . .... .... .. .. .... .... .... . 


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


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci .... .. !V.I.6. ../.:xrrY.a..'/. 

2. Posiadam udzialy w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w . !VI£ . .!:'It Ll.{ . 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci .. IV!f. ... I1..."7r1?l-.y... .. . .. , ..... ... . 

IV. 

Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6

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

. . ... IYI£ . .. m tYC.li/. ... 

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


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ME . (JoN-elY ..... 

2. 	Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: .. .. /V£ ... /JO. 'L V:/. 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ... ME.. .. D:?!::1clt( 

V. 

Nabylem(am) (nabyl m6j mali.onek, z wylqczeniem mienia przynaletnego do jego majqtku odn~bneg ) od Skar
bu Panstwa, inneJ panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w IUD od komu
nalnej osoby prawnej nast~puja,ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda opis mie
nia i dat~ nabyci2, od kogo: . .... . NIe.... OQ"H{.r. .l.-.'1 ... .......... . ... .. . . . .. . . 

VI. 

1. Prowadz~ dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dZialalnOsCi) : .III/G... IJQl:1t.Zy. . 
osobiscie . 

wsp61nie z innymi osobami .......... ..... .. 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ...... /V!£... .. Do. .. ' lH . 
2. 	Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (na

lezy podac form~ prawnq i przedmiot dzialalnosci): ..... .. I'IlE ...P.Onc...?.tj... ..... ...... ...... ................. ... .... .... . 
osobiscie . 

wsp61nie z innymi osobami ...... 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w rok Ll ubieglym doch6d w wysokosci: . . .. fV..~E ...Oor.:{.cL1. ..... .. .. .... .. ... .. . 

VII. 

W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): ... ..... .... ..NIG, ... .. .D.O'H.C.z,,y 


- jestem czlonkiem zarzqdu (ad kiedy) : .... 


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


- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 


Z tego tytulu osiqgnaJem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ... ..IVLI~ . . mrrO.:i .... ..... ... ..... . 


VIII. 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub inneJ dzialalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot uzy
skiwanych z kazdego tytulu: .... .BAO'd fi ... 6 /'f1.fY.'1.. HIU2F..N/fJ .. .... ~£I../V'A: ...... S 9 .3 5 t .. ,.~........ . 

IX. 

http:IJQl:1t.Zy


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

HlfClfMt3. /!d(/cUVA . ...!?J G..otA . '8JJ1 6";~, ...... .. ... ......!f:::/::; ~daL 
(miejscQwQSC, dotal 


