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Nr

Uwaga:

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

iMk
(miejscowosc)

.dnia jfs. I\.~2.Q,L

1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego
wypeinienia kazdej z rubryk.

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

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiazari do majqtku odrebnego i majqtku objetego mateeriskq
wspolnoscia. maja.tkowq.

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

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 skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A

Ja, nizej podpisany(a), Ma SovOCL

urodzony(a) AU.O^ . /l^POli M
imiona i pakwisko oraz nazwisko rodowe)

kjte£$l Qao • ^WybAu.tSfrlu.<

•^ K, E Ka Ha ^L
(miejsce zattudnienia.^tanowisko lubfunkcja)

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
majatkowej lub stanowiace moj majatek odrebny:

£S5l

Zasoby pieniezne:

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: vOiV/QO "aWs

—srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: /\\\ (^ / u)"r\yiCvll

— papiery wartosciowe: !\\\$ fly

na kwote:

1. Dom o powierzchni: AA/CP, (aO\\ACAA
tytul prawny: (\\K9 P»OV-UAU

OAA

m\ owartosci: /\A/\P {JOW 0\ I

A/Hi



2. Mieszkanie opowierzchni: flfl^£ OlO'MUAA m2. owartosci: /Wfc CxHvAUAA
«yW Prawny: /uaS?, doVujjjEJ (j (J

3. Gospodarstwo rolne: .( ^J

rodzaj gospodarstwa: Am\^ UAW;\,U ,powierzchnia: /]/\jjf (JjQUMMI
o wartosci: (\ \ (
rodzaj zabudowy

tytul prawny: A'\A^ diOWfAA
Ztego tytulu osia_gnajem(elam) wroku ubiegtymfprzychjd idochod wwysokosci: A,\aV UP \L{,\A

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: A/UR C\aQ4aA-CAA
t-

0wart0*ci: Aur Qmjfl
7T7j

tytul prawny: AA;\T 55iIlS

III.

1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiebiorcbw, w kto-
rych uczestnicza. takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

AAaL Afy\\xii

udzialy te stanowia, pakiet wiekszy niz 10% udzialow wspolce: /WP [{0 \1{\A

tego tytulu osiqgnqlem(elam) wroku ubieglym doch6d wwysokosci: AA/U QfAizCzj

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

Ma"? lo^HA
Z tego tytulu osicjgnajem(elam) w roku ubieglym dochod wwysokosci: f\\Kf (imUpJ;

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w kto-
rych uczestnicza_ takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji wspolce: A^CP (loWi CtU A

ij—A
Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: A\x*P rZtego tytulu osiqgnalem(elam) wroku ubieglym doch6d wwysokosci: /\AxJ? ,C f)'\-Jy fit/1,

/Wk



2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych —nalezy podac liczbe Lemitenta akcji

fl l ' 1H.aAav^c.I\Oa^.O

V.

VI.

Ztego tytulu osi3gnqlem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: 0 A/lffi (I/O -\A Ch ,\A

Nabylem(am) (nabyl 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 podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac

opis mienia idate nabycia, od kogo: A\A.P QbOrvKA/U

1. Prowadze dzialalnosc gospodarcza (nalezy podac forme prawna_ i przedmiot dzialalnosci)

— osobiscie hhk Eal

—wspolnie z innymi osobami AAAfe LuD'HMytAA

° ° : HZtego tytulu osiagnajem(elam) wroku ubieglym przychod idochod wwysokosci: A/UjK (j.0 -U iAA/

2. Zarzadzam dzialalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (n<
lezy podac forme prawny iprzedmiot dzialalnosci): f\\i\P, \\0\\A(\AA

Mkt, nvoWfAAT— osobiscie
\j

—wspolnie z innymi osobami ^AAA"* \AjOVUr lAA

Ztego tytulu osi3gnajem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: AAaP QQt^L\A

VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): f\joUACA.\

— jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): /VWP- (kMM

—jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): /V\Ar v(aaO



—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): AA/CC \LlOivl Cvl/U

Ztego tytulu osi3gnaJem(elam) wroku ubieglym dochod wwysokosci: AA/U? (\,0 AA jMA

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych zkazdego tytulu: 9aaA^JAaW^>rA|Q sLlJLSa IT ^i^ Sfi 40/) If A/
l^Wi (pW/ ^MjM Zl^rOO •

sr S^^OHAl3 S522:0.

IX.

X.

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

podad marke, model irok produkcji): QJS^W^i C '̂ffipQftl — /MX9 A/-
^5

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, wzwiazku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

AAA?. (IpWaAA



CZESC B

?Adres zamieszkania osoby skladaiacei oswiadczenie:^ w __ _. _, I

1.H/V1 I.- w-

o "—ir
Miejsce pobzenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cze6oi a fprirpci

a f<

1. '

2 QMg .'hnViy^.y
3. AAA? ftioWik )

Aaj£ fluoVifov/u

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

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

faJAibi, iti.n.QD^H (%^U/\ia %\di
(miejscowosc, data) (\ ' (podpis)

%U^


