
R A D A GMINV
w Sic nie

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

> dnia ./l..r'...'..̂ ...-..<.r.:..:.... r.
(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba sktadaja^ca oswiadczenie obowia^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego
wypeJnienia kazdej z rubryk.

2. Jesli poszczegolne rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nie
dotvczy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia.zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
maja^tkowych, dochodow i zobowia^zan do maj^tku odrebnego i maja.tku objetego matzeriska^ wspolnosci^

4. Oswiadczenie o stanie maja^tkowym dotyczy maja.tku w kraju i za granica^.
5. Oswiadczenie o stanie maja^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte sa, informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotycza_ce

adresu zamieszkania sktadajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a) ......... ̂ .G.^/'.A/.C^.^. ......... /?fe^<£
/] -i i •- toiooa j/iazwisko oraz nazwisko rodowe)

ujodzony(a) .&$&fiCC&..^%..Z3..*., ..................... , ............ w
'u. ..... .fyc.(. . . . .cr.o. &itn'Z.toa. - &£Ztn.<*M. 4l&t#4:.si.. . .32.£<d/. ..... u...

/ i (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) <

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie 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 tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzenskiej wsp6lnosci
majajkowej lub stanowiqce moj majatek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne:
— srodki pierii?zne gromadzone w walucie polskiej:
— srodki pieniezne gromadzone w wajuci^ obcej: ..../&.*.<?. &<£>.f.if.C.?y.
— papiery wartosciowe: ./tfl.f.C. C&.'&f'ylC:?.* (....
na kwot§: ' /

II.

1. Dom o powierzchni: .../t.^.C?....^. r.-.m2, o wartosci:
tytut prawny: ...AAixP.̂ f̂ .̂./.̂ ?..̂ .̂ .̂ ?.̂ .̂ :!

2. Mieszkanie o powierzchni; y .̂/̂ ....X?/<P.?2<^m2, o wartosci:
tytut prawny: •„

3. Gospodarstwo rolne: r , f
rodzaj gospodarstwa: jC?.&j&f.t3.G>£C.lP:?'.(.{?.<:?. , powierzchnia:
o wartosci:
rodzaj zabudowy _
tytut prawny:
Z tego tytutu osigjgrfa_tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochbd w •

4. Inne nieruchomosci: - /•/ tZZf'^o c fa c> c/
powierzchnia: ../&?.<£'.....f??/f??7jbf.£2fy..
o wartosci: /....
tytut prawny:



III.

1. Posiadam udziaty w spbtkach handlowych z udziatem gminnych osob ^prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczeatniczajakie osoby — nalezy podac liczb§ i emitenta udzialow:

. . . . . . . . .
udzialy te stanowia, paxiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: ........................................... ;
Z tego tytufu osiajgna_tem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: .
Z tego tytulu osiajgna_tem($tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczestnicza^takie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

akcje te stanowia^ papiet wiekszy niz 10% akcji w spotce:
Z tego tytulu osiajgnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:
Z tego tytulu osiajgnajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majajku odr^bnego) od
Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu terytorialnego, ich zwiavzkow lub od
komunalnej osoby prawnej nast§puj£[ce mienie, ktare podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac
opis mienia i dat§ nabycia, od kogo: ./M. {£....

,
..... f&(.G?Tl4.G}%&. .........................................................................

VI.

1 . Prowadz^ dzialalnqsc gospodarpza^ (nale±y podac form? prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

— wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiajgnatem(etam) w roku ubieglym przychod 1 dochod w wysokosci: .<*?..<r<". .<??.(<??.?!/

2. Zarzajdzam dziatalnoscia, gospodarcza, lub jestem przedstawicielem pejnonaocnikiem takiej dzialalnosci '
(nalezy podac forrri? prawna i przedmiot dziatalnosci): ../??.«. *ttf*£fjf..$£&.
— osobiscie ./k).t.<?. f^K^nff.C.^.^. ,..._^. '.
— wspolnie z innymi osobami .̂ ..x^<.<T (2(.&'fy?£2.w.

Z tego tytutu osiajgnatem(e^am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): .̂
— jestem cztonkiem zarzajdu (od kiedy):-../?!?.<:£. <a/ift?7%r.C^Ar.......
— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...&t.f\
— jestem czlonkiem komTsji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiajgnajem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w^yso^osci:x^c..<' t&f.CZT.ff.C.i'.^t...

VIII.

,.

Inne dochody osiajgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosc[ zarobkowej Nub zaj^i^z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: £<£? .̂̂ <<:#/<2..(#^^

*

IX.

... -

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke, modeLi rok produkcji): ^.<>:^^.h..<^^...<>^c^C>.^.y...ljM2(K^....r...^.<^y.<^:,

...^...£(?& ...........

X.

Zobowia^zania pieniezne o warto§ci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciajgni^te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):



B

Adres zamieszkania osoby sMadaj^cej oswiadczenie!

Mieisce potozenia nieruchomosci wvmienionvch w DU

2
3
4

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data) (podpis)


