
AD GMINV w NIELISZU
WPtYNE^O DNIA

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
2015 -04- 2 1 radnego gminy

Zai._

Nr

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a) HXL

£ , dnia U^LlMti
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sk»adaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego
wypeJnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wpisac .jiie
dotvczv".

3. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
maja.tkowych, dochodow i zobowiazari do majattu odrebnego i majcjtku objetego maJzeriska.
wspolnoscia. maja.tkowa..

4. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica..

5. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

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

Qiz$)l4;& tildma }\oJud(a
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w $<&W\K)£ULL

Cv k iM. iLtjAui ^t-MAaM
7(miejsce zatrudnienia, stanowjsko lubfunkcja)

9X1 Yl,

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 skiad malzeriskiej wspolnosci
maja.tkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: Ap-lOOQ ,

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: /l/i/fV^ d qJ{u i£±A
f

— papiery wartosciowe:

na kwote:

II.

1. Dom o powierzchni: M£ m \ owartosci: 1)0 0. &Q& . ^
tytul prawny: ufl. tWVuO JL

h



.Mieszkanie opowierzchni: A<i>. dt^ty?,^V m2, owartosci: f^A g AVn fr7^2

tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: tOPnlW/^i/) P •powierzchnia: \\bQ Iq^.
o wartosci: \ ^f) :q n 0 . ''

rodzaj zabudowy: ,p| ^./|vl /Vm,< H^UO/km jkxid&M L ful"' &kMd&Q. *$Sbkkl
tytut prawny: ^sp^I ,/[>^/)/i.W ^jlT/p/^V^0-
Ztego tytulu osia.gnaJem(etem) wroku ubiegtym przych6d idoch6d wwysokosci: p %b-QOtQ f'

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: aa/ £ WJyjgA In

o wartosci:

tytut prawny:

III.

1. Posiadam udziaiy wspolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w kt6-
rych uczestnicza. takie osoby —nalezy podac liczbe iemitenta udziatow:

We jLokm

udziaiy te stanowicj pakietwiekszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osia.gn^lem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaiy w innych spolkach handlowych —nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

aaj? dciw

Z tego tytulu osia.gnaJem(elam) w roku ubieglym dochod wwysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje wspotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, wkt6-
rych uczestnicza. takie osoby— nalezy podac liczbe iemitenta akcji:

AAiP. tUXMU

akcje te stanowic* pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytulu osia.gnajem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

d



2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych —nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

Ml £, slm^ \mf-
Ztego tytulu osiavgna.lem(etam) w roku ubieglym dochod wwysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyt moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegato zbyciu wdrodze przetargu —nalezy podac
opis mienia i date nabycia, od kogo: /U/g d/A^ic^^.

VI.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac forme prawns} i przedmiot dziatalnosci):

— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiaigna.tem(etam) w roku ubieglym przychod i dochod wwysokosci:

2. Zarzadzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnompcnikiem takiej dziatalnosci (na
lezy podac forme prawna. iprzedmiot dziatalnosci): /jf Q. QJO irM (>7_

— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osia.gnaJem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII. ,

Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): AAaU- (aa(Am C/l.
Wf

— jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):



—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osia.gnajem(etam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIM.

Inne dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot
uzyskiwanych zkazdego tytulu: kvQ nX -OU&'W) ir\duhgA

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy

podac marke, model irok produkcji): P^<2^ 6L-6&r\C-n

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tymzacia^gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

AM £L (U),



CZESC B

Adres zamieszkania osoby sktadajacej oswiadczen •

liejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres)

1. .

2. mahL d*P 1~1 ^W
T. f

3.

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

GlvM JUbcOJriQ
(miejscowosc, data) (podpis)


