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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

Uwaga:

A'j£//SS . dnia J0-Q4-<2Q/f r.
(miejscowosc)

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie
dotvczv".

3. Osoba skJadajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maja.tkowych, dochodow i zobowiazari do majqtku odrebnego i majqtku objetego malzeriskq
wspolnoscia. majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy maja.tku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce
adresu zamieszkania skfadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), &££&£_&£ JS/SMA/y f///W/S/
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 0£_g£l^lE£J. w ¥/?MOlY///

<7/)/?/'>,c/JJO Ptf/y/rfTtf/J/^ /J ?/9A/t'>s'{//s *££&2?££y£22L
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) /

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie 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 wchodzace w sklad malzeriskiej wspolnosci

majqtkpwej lub stanowiace moj majatek odrebny: /t/ffysTM/S S/e?>/4£)/t///{/ Ajy////^/^/^^^
, 0SM#DO£/}r/t( yjyyycWKf MfWJ® yJspi^^ryf^A^^/^ 'a/AY//s/ss/s//ss'
Zasoby pieniezne:

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: Otf/fl&y?, ^

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: /y//- Psf'-'/yyy V

— papiery wartosciowe: yyy/- f) c? / YSS y

na kwote: #/£ f)^/lyyy/

II.

1. Dom o powierzchni: /f.5~P m2, owartosci: *9/#ft. 6°CJ 0
tytut prawny: A/SP/'?If?A.tAWi> ' rfAJy£/l/dMJ



2. Mieszkanie o powierzchni: a//£ jDr?TW/ m2, o wartosci: y//£ norvss V
tytul prawny: tffp f)#Tys>Y

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: /7Afi/_//Q fiDtA//^ , powierzchnia: S /? 4
owartosci: J20.000,'
rodzaj zabudowy: fyy A/c/M/f j//<0/;(/ a/ 7>o? J #j9jP/)j

tytul prawny: /a/sP/>M/A/9.?A/<?<T/ /SAJ SAji/.t/Ssf
Z tego tytulu osia.gnatem(etem) w roku ubieglym przych6d idoch6d w wysokosci: ^ f&£?/?£7&£>

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: j//£ fipryfji/

III.

o wartosci: /y/p f)Q7yf?V

tytul prawny: /y/£ /)Dry/?V

1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi?biorc6w, wkt6-
rych uczestniczq takie osoby — nalezy podac liczb$ i emitenta udzialdw:

/y/fi f)0TYt?y

udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzia!6w wspolce: /y/£ £)0ry{? Y

Ztego tytulu osiggnajem(etem) wroku ubieglym doch6d wwysokosci: A///£ JbtfTV/SY

2. Posiadam udziaty winnych spdlkach handlowych —nalezy podac liczb? iemitenta udziafow: ///£ J)/)7WSy

Ztego tytulu osiggnatem(etem) w roku ubiegtym doch6d wwysokosci: ///£ ft/JTY/fY

IV.

1. Posiadam akcje wspolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsieWorc6w, wkt6-
rych uczestnicza^ takie osoby —nalezy podad liczbe; iemitenta akcji:

a//£ f>0TY/y<y

akcje te stanowia. pakiet wietezy niz 10% akcji wspolce: /j/j£ f)Y)TV£?y

Ztego tytulu osiqgnajem(etem) wroku ubieglym doch6d wwysokosci: /j//£r jfifiTYfyy



2. Posiadam akcjew innych spolkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji: ///£ f)6>£yY?Y

V.

Z tego tytulu osia.gnaJem(§lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: /y/£ £)07yYYY

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odr?bnego) od

Skarbu Partstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkbw lub od
komunalnej osoby prawnej nast?pujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac

opis mienia i date, nabycia, od kogo: /t//£ DOYycYy

VI.

1. Prowadz? dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac form? prawna. i przedmiot dzialalnosci):/^^ 2)£>7YfyY

— osobiscie /i//£ f)/?ry/)Y

wsp6lnie z innymi osobami A//£ f)Y)TL/Y7 Y

Z tego tytulu osia.gnatem(§lam) w roku ubieglym przychdd i doch6d w wysokosci: j//£ ftflTYyyy

2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (na

lezy podac form? prawna. i przedmiot dzialalnosci): V/£ fj/PTy/yY

- osobiscie ^/£ jDOyy/SY

— wsp6lnie z innymi osobami /i//£ /l^^YY/Y

Z tego tytulu osia.gna.lem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: /f//£ PxQ/yfjy

VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): /!//£ f)c>7yYyy

— jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): Ay/£ ^)Y>YYcyy

•jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): /Y/£ <DY)TyyyY



—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /\//£ f)r)7YYYY

Ztego tytulu osia.gnatem(elam) wroku ubieglym dochdd wwysokosci: tf/f 7)^7yYYY

VIII.

Inne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu: ST/ttfafTifO Ml/YY?Y#/fY- AJ y/?//0f//rS PA>/9YA

YAyJOdva/y? .<p£/yAy/r7x.wste. jy r>j£m /?/?/)ay£*y? 3t4o/?ya/HT

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podad mark?, model i rok produkcji): fO^TY) PA7/'4 P/0/2? TV YtfTY) y##QYl/9 J>/?0<,

X.

Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zacia.gni?te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ///£ fi/pyysjy



CZ5&6 B

Adres zamieszkania osoby sktadajacej oswiadczenie:

Miejsce polozenia nieruchomosciwymienionych w punkcie II cz?sci A (adres):

1.
,^_jj_i_—(_i_

2. /y/p n/?yyys</

*-u
4. y//£ f)/97</ysy

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

(miejscowo§6, data) (podpis)


