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0SWIADCZEN1E MAJATKOWE
radnego gminy

-GV 2 2

2al._

Nr_
Uwaga:

Wtt.X.ft ^it?DbCKPr ,dnia Btti.kfe r.
(miejscowosc)

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

2. Jezeli poszczegolne rubrykj nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wpisac „nie
dotvczy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skJadnikow
maja.tkowych, dochodow i zobowiazari do maja.tku odr^bnego i maja.tku obj^tego malzeriska.
wspolnoscia. maja.tkowq.

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 cz^sci B zas informacje niejawne dotycza.ce
adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a), Kft^-ft %X HNf\ 2)OlUS
_ (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) £\j •QJ . J213jL w Z$H£'iU\J

M^ih £ftlW GrHlN^f fci\GUhh
(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 maizehskiej wspolnosci
majajkowej lub stanowia.ce moj majatek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne:

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: \H I t ^bQ7~^ C^Y

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: N. b ^>C' \ V(- 2 V

—papiery wartosciowe: Hit ^"OT^C^1/

na kwote: M'-i. ixyrvci.y

1. Dom opowierzchni: M; t >)G l^j (2 \ m2, owartosci: Kj £ txQ?4 U? \
tytul prawny: \\\ f; ZSCfi^SdH

^ffi^lJj



2. Mieszkanie opowierzchni: "Hit ^OTlC^lW rn 2, owartosci: \\f j £r ^ OT^ C) V
tytul prawny: tj (g '&OTU UL V

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: Kj ^ l>GTcUp-Lf ,powierzchnia: Xjfc ~L>orU(2 y'
owartosci: \Sj b a^OTV ( 2. W
rodzaj zabudowy: ^4; ^ ~^QJ ^ C-lLf
tytul prawny: \S i£ ^qTWC.IH
Ztego tytulu osia.gnaJem(elam) wroku ubieglym przychod idochod wwysokosci: ^j V ^Qj}j CZ^f

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: T^ I £" >(OT V( X.V

o wartosci: ^\ £ l^OTVl XV

tytul prawny: VU-E ^OTM'lLH

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, w kto-
rych uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:

udziaty te stanowia. pakietwi^kszy niz 10% udziatow w spotce: \U b >>Q T H ( 2 U

Ztego tytuiu osia.gna.tem(etam) w roku ubiegtym doch6d wwysokosci: H>. \ Z^q; TV C-j. V

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta udziatow:

rue ZbevuUM

tego tytulu osia.gna.tem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: y\ | p ^>Q ( V[^ U

IV.

1. Posiadam akcjew spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, w kt6-
rych uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji wspotce: >\ I <^r ^> QX~U Cj, V

Ztego tytutu osia.gna.tem($tam) w roku ubiegtym doch6d wwysokosci: NIP ^O^U(,2.H

aK$dlA<Yi.



2. Posiadam akcje winnych sp6tkach handlowych —nalezy podac liczbe iemitenta akcji:

Hie 'hark Gl v

Ztego tytutu osia.gna.tem(etam) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci: [^(g ^QTjy Gt *-/

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku 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 idate nabycia, od kogo: £• j5 ^bOTV (%̂

VI.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci):

—osobiscie VjlJ ?)OTH i \ V

—wspolnie z innymi osobami ^j \ F TbO TVLXV

Ztego tytutu osia.gnaJem(etam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: >y g ^boT '̂ [_\S
2. Zarzadzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (na
lezy podac forme prawna. iprzedmiot dziatalnosci): \S I £ ^>0 XHiXjU

—osobiscie HUT ^Qj V( IV

—wspolnie z innymi osobami N I £ 1)Qf \ [2 jj

Ztego tytutu osia.gna.tem(efam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: Kj [ (T J\r) TV 1%M

VII.

Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): tjlJE J>0 T V12 V"

—jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): H j | ^O T1 [.~1 V

—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): N- E 3>0"TV L^LW*

S

(MX,i^^v^

r



jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): \A | F "^OT^C-IV

Ztego tytutu osia.gnaJem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: Mj-fc 1>Q TŶ LY

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:

>aOA jJM£l^MlM HiruZt- kM on

IX.

Sktadniki mienia ruchomego owartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke, model irok produkcji): -^ j£ ^>C>Ti(L2.Lf

X.

Zobowiazania pieniezne owartosci powyzej 10 000 ztotych, wtym zaci^gniete kredyty ipozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiazku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

HLE ^Orvu.W

, uhY5v/t



CZESC B

Adres zamieszkania osoby sktadajacej oswiadczenie:

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A fodms):

1.

2- Mlt ^Q?Y(;v
3. l -f >OT<i {2 b

4 LiX >r.7V^^

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

(miejscowosc, data) (ppdpis) /


