OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE l,
1
radnego gminy

j~cr.~~e''.?1L .......... dnia . ~E -.9H:2.l,QG
(micjscow6ść)

Uwaga:
ł . Osoba

składająca oświadczenie obo,,·iązana

jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nic znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
., nie dotvczv".
3. Osoba składająca oświadczen i e obowiązana jest okreś li ć przynależność poszczególnych
sk ładników majątkowych , dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
wypełnian ia każdej

małżeńską wspól nością majątkową.

4. Oświadczenie o stanic majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątko"·ym obejmuje ró,\nież wierzytel ności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejam1e
dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości .

(miejsce zatrudnienia, stano,Yisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
200 1 r. Nr 142. poz. 159 1: z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62. poz. 558. Nr 11 3. poz.984, Nr 153 poz.
1271. Nr 214 poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586). zgodnie z art. 24h tej usta\\·,·
oś\\·iadczam. że posiadam wchodzące". skład mal żc11skicj \YSpólności majątkowej lub stano,Yiącc mój
majątek odn;:bny:
I.
Zasoby

pieniężne:

środki pieni'rżne zgromadzone w ,Yalucic polskiej: ....... ...1.b. .....:t.yo., . ('a.J

środki picni'rŻllC zgromadzone w wa lucie obcej:

.. ffil,e ....

olo.t~Cf1Aj··

papiery

wartościowe

.... .MA,~

df.rfif V:x.!v/

......

......... .... na kwot<;::

li.
I.
2.

i:hA

~ fl-itc'o , ~rr;t~f

~ .Q ~ ;~~it.iJ

51

Dom o powierzchni

-.,,/

tytuł prawny: ... N.7.r(/J ...·.. .1.9t! .... !.•...............111.!.P'.l.1/.Z....... ,.......tC'.\.c,..... .
......

C,~r

. m' o wartości :

Mieszkanie o po1Yierzchni :
t~tul prawny:

MA.~ ......C.l.9. rj½f

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

3. Gospodarstwo ro lne:
rodzaj gospodarstwa:
o

.;1/4.:{.,_~ .... 9.l9~.~-(--,powierzchnia

\Yartości :

rodzaj zabudowy:
tytuł

prawny:

Z tego tytułu os1ągnąlcm

(ęlam)

w roku u~ iegl) m przychód I dochód w wysokości .......... ...

cle iYjC/~t)-

A;l,,\K.
4.

Inne

nieruchomości:

powierzchnia

o

.

i ..f 2.Q ...filJf~
5-. ~/S. .:i.(.

...

wartości

.

o·.

tytuł pra,rny: . .. N.·; .p· da1✓.1fc~ii~Ó5·2· . N
Ili.
I. Posiadam

¾

udziały

przedsiębiorców,

w spółkach ha ndlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i e mitenta ud ziałów:
... . ..... ... . ... ...

... ..... ...... .. ... ./41,~t-....... .d.O~] V!:'.fv./- ........................
udziały

Z tego

2.

te

stanowią

pakiet

większy ni ż

tytułu osiągnąlem(ęlam)

w roku

I0% udziałów w
ubiegłym

dochód w

........... ....................... /4½~ ....ct9.f.v.f vx/4'1.
Posiadam udz1alv w mmch spółkach handlo111 c h .
, ,
.
.
.,/4M)~- O "'· . t ~
łoivi

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku

ubiegłym

spółce:
wysokości:

należy podać liczbę I

dochód w

.

emitenta

udziałów

wysokości:

2

IV.
I.

Posiadam

akcje

przedsiębiorców,

w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

..··.·.}··.
oll,
.·.· f).. ·.·;1··.V
n-·.,·.·~
;r::, ..··.·.·
.........../V.v.~t .··. ·.·.c··:.w.
.·············rr"···
akcje te stanowią pakiet wii;:kszy

niż

I0% akcji w spółce : .

dJ>~·/.C/M) ..............
................................. AAt.l.& .................

Z tego

tytu łu osiągnąlcm(ęlam)

w roku

ubiegłym

dochód w

wysokości:

.................................... MC~ ..... cw.. fitc,;:,~1- ···························

2.

Posiadam akcje w innych

spółkach

handlowych -

należy podać

..

liczbi;: i emitenta akcji :

........... ...........................Ml~ .... dP.,'t.'t:J- l~/ .
Z tego tytułu os iągnąlem (ęlam) dochód w

,,·ysokości :

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

.. .MU: .. Pl.9.f.<1.~ f
V.
Nabylem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, j ednostek. samorządu
terytorialnego. ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu - należv podać opis mienia i dati;: nabycia. od kogo:

VI.
I.

Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać

formi;:

prawną

i przedmiot

działalności):

. .H. U/Ył-Cp\J .Cl ......2pf'/2eda..~····· Q~P;<-:hy. .... i . N..~~~v·! ............. .
.. ( :X,OtN'vt2W..V}(~ .... o.d. ..... k.l1. ·..llh , i.~.02.o/J ..................... .

osobiście ... .. ........... .0.5.~~/.S. ~.~.
" ·spólnie z innymi osobami .

. ..../4J-.C.~....

.. O.f.P. .h.;..~J

Z tego tytuł~ ?,sią?~1en~i;:lam vĆoku ubieglyn~Qycl~d i do~~df; \r;o~ści

····
.p(Y,Z,,Y.1....M ............ .'f. 0.....~L. :s1.it·········'Ar . .d............o.L . .i . it..+11

2.

Zarządzam

dzia łalnością gospodarczą

działa l ności (należy podać formę prawną

-

osobiście

lub jestem przedstawicielem,
i przedmiot dzia łalności) :

:

(}"

pełnomocnikiem

takiej

..

·'

J

········· ··········· ·· ·

-

wspólnie z innymi osobami .

Z tego t)tulu

osiągnąlem(ęlam)

............ .••

d.9...Ól~·.:(V

..M.ke,. . ...

w roku

ub iegłym

dochód w

wysokości

............................................M.~ ....@ifi/~%l1 ...................... .
VII.
W

spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

.MA& .....

9.~."bJ.~/.-

-

jestem

członkiem zarządu

-

jestem

członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..... ~.... .C:JP..f.i✓.;.~

(od kiedy):

• • . • •• • • •• •• • • .. •••••••••••

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

-

jestem

Z tego

członkiem komisji rewizyj nej (od kiedy): .....~e .... C.W.V.).~J ········· ······

tytuł u osiągnąlcm(ę lam)

w roku

ubiegłym

dochód w

wysokości:

.....................MM ... clc'q .~

•······••·····••·····•··

VIII.

lX.
Składni ki

X.

mienia ruchomego o

wartości

powyżej

IO OOO

złotych

(w przypadku pojazdów

Zobowiązania pieni ężne

o

oraz warunki, na jakich

zostały

wysokości)

......... ..,~

wartośc i powyżej

....

10 OOO

złotych,

udz ielone (wobec kogo, w

r;{Q

rA;. ~1·· · · · · ··· ·

w tym
związku

zaciągni ęte

kmi~ty i

pożyczki

z jakim zdarzeniem, ,,. jakiej

Powyższe oświadczenie składam ś,Yiadomy(a). iż

na podstawie art. 233 § I kodeksu karnego za podanie
nicpra"·dy lub zatajenie pra"·dy grozi kara pozbmYienia wolnośc i .

M.hit.~.l] ..l.G.,Ok.&QQG
(miejscowość

dala)
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