
<?. °i MnySKlwWOLBCMU

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
J , . *radnego giuiiiy

., dnia

Ihvaga:

1. Osoba skladajj\ca oswiadczenic obowi^zana jest do zgodnego z prawd% starannego
i zupclncgu wypelnienia kazdej z rubryk.

2. Jezcli poszczcgolne rubryki nic znajdujij w konkrctnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac "nic dotyczy".

3. Osoba skladaj^ca oswiadczenic obowiqzana jest okrcslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowijjzari do inaj^tku odr^bncgo i maj^tku
obj^tcgo iualzeiisk:( wspolnosciij inajijtkowq.

4. Oswiadczenie o stanic majjjtkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenic o stanie majqtkowym obcjmujc rownicz wicrzytclnosci picni^znc.

6. W cz^sci A oswiadezcnia zawarte si| informacjc jawnc, w czfsci B zas informacjc uicjawne
dotycz^ce adresu zainicszkaiiia sldadajqcego oswiadczenie oraz micjsca polozcnia
nicruehomosci.

CZl^SC A

Ja, nizcj podpisany (a), .
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony (a) ....9..?,..̂ .̂ ..̂ M , w

( miejsce zatrudnicnia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznaniu si? z przcpisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzajdzic gminnym (Dz.U.
z2001r. Nr 142,poz.l591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz,984, Nr 153,
poz.1271 i Nr 214, poz.1806), zgodnic z art. 24h lej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzajse
w sklad malzcnskiej wspolnosci majaj;kowej lub stanowiajce niqj majqtck odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:
- srodki picni^zne zgromadzone w walucie polskicj:

- srodki pienigzne zgromadzone \ walucie obcej:
.................................. N>.£

- papiery wartosciowc:

nakwotc:



II.

1. Dom opowicr/chni : .W.£-..... P. v.£t!r.7.^ nr, o warlosci:
tytul prawny:

2. Mieszkanie o powicrzchni: !T?. nr, o wartosci:
tytul prawny: ^.WivkJ.fV "AAiVvW

3. Gospodarstwo rolnc:
rodzaj gospodarstwa: ..M.£ SS-^n.t^ powicr/.chnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytul prawny:
Z tego tytuiu osiqgnqlcm(clam) w roku ubicglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Time nieruchomosci:
powierzchnia: \VU..>fY.fc.£.& ^M.ft^.v^.-.tV.rJ..^:. jG..£$T....)VX.r:

o wartosci:

tytul prawny:

III.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych luh
przcdsiej-tiorcow, w ktorych uc/estniczq takie osoby - nalezy podac liczbi? i cmitenta udzialow:

udzialy tc s1anowiii_pakiel wickszy ni/ 10% udzialow \ spolcc:

Ztego tytulu osia,gna,lem((^lam) w roku ubicglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udz.ialy w innych spolkach handiowych nalcz.y podac liczbe i cmitenta udzialow:

rA.Vrv .P^T^C?.'."̂
Z tego tyluhi osiqgnailem(clam) w roku nbicglym dochod w wysokosci:

IV.
1 . Posiadam akcjc w spolkach handlowych z ud/.ialem gminnych osob prawnych luh

przcdsie_biorc6\v, w ktorych uczeslniczq lakie osoby - nalezy podac ]ic/,be; i eniitenta akcji:

akcje tc stanowiq pakiet \vie_kszy niz 10% akcji w spolcc:

Z tego tytulu osia.gnajcm(clam) w roku uhicglym dochod w wysokosci:



2. Posiadam akcje w innyeh spolkach handlowych - nalczy podac liczbc^ i cmilcnla akcji:

Z tcgo tytulu osingnajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylcm(am) ( nabyl mqj malzonek, z wylqczctiiem micnia przynaleznego do jcgo maja/tku
odrcbncgo) od Skarbu ParisUva, imicj panstwowcj osoby prawnej, jediiostck samorzajdu
tery tori aln ego, ich zwia/,kow lub od komunalnej osoby prawnej nastejHiji\ce niicnic, ktore podlegalo
z.byciu \ drodzc przclargu - nalczy podac opis micnia i dat(^ nabycia, od kogo :

VI.

1. Prowadzc^ dzialalnosc gospodarc,ZE\y podac formej prawiu^ i przedmiot dzialalnosci) :

- osobiscie

- wspolnic z innymi osobanii

'L tego tytulu osi^giu\lem(ejam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestcm przedslawicielem pelnomocnikieni takicj
dzialalnosci (nalczy podac forme, prawnaj przedmiot dzialalnosci): .....................................

- osobiseic

- wspolnie z innymi osobanii

Z tcgo tytulu osia,gnajem(c;lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII.

W spolkach handlowych (nazwa, sicdziba spolki):
fv\c ift^T:

jestcm czlonkicm zarzqdu ( od kiedy ):

- jestcm ezlonkicm rady nadzorezcj (od kicdy):

jestem czlonkiem komisji rcwizyjncj (od kicdy):

7 tcgo tytulu osia.gnujenifcjam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



VIII.

Inne dochody osi<\gane z lytulu zatrudnicnia tub innc] d/.ialalnosci zarobkowej lub zajcc,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdcgo lytulu:

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy/cj 10 000 zlotyeh (w pr/.ypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok proclukcji):

Zobowia./ania picni^znc o wartosci powyzcj 10 000 zlotych, w tym zacia.gni?tc krcdyty i po/yc/.ki
oraz warunki, na jakich zoslaly udzielone (wohec kogo, w zwla/.ku / jakim zdar/eniem, w jakiej
wysokosci):


