
Strzelce Wielkie,

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Uwaga :
1. Osoba skladajaca Oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdjj, starannego i zupelnego

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

_nie dotvczy" .
3. Osoba skladajaca Oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skiadnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odr^bnego i majqtku objetego
malzeriskq. wspolnosciq majatkowa.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majatku w kraju i zagranic^.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotycz^ce adresu zamieszkajiia skladajqcego Oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a),
oraz nazwisko rodowe)

w

•y-
(micjscc zatrmlnictiia, stanowisko tub lunkqa)

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 an. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowia.ce moj majatek odrqbny:
I.
Zasoby pieni^zne: 3 /} * •
- srodki pienjgEn^ zg^omaxlzon^ w wa^ucie polskiej:

- srodki pieniqzne zgromadzone vv walucie obcej: .K%f.L

//s*y
- papiery wartosciowe:

na kwot?:

II. /?' C7

1. Dom o powierzchni:^- ^)....^.. m:, o wartos

tvtut prawny; .. s-,..i.^^-*)..^'..^....

2. Mieszkanie o powierzchni: .£*:..( m", o wartosci:

tytut prawny;

3. Gospodarst\vo rolne:

rodzaj gospodarstwa; ..<..:. ; powierzchma;



o wartosci: ~

rocizaj zabudowy

Tytul prawn}': _ 77"

Z tego tytuhi osiagnajem(ejam) w roku ubieglym przvchod i dochod w wysokosci:

Inne nieruchomosci: .. .-, -,

powierzchnia: ..t.

o waito/ci:

tytul prawny: .̂ ^J.̂ .C l̂,..̂

in. . ; </
1. Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udziaiem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w

ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: ..

udziah' te stanowi^ pakiet wi^kszj7 niz 10% udzialow w spoice:

Z tego tytuhi osiagnalem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziah' w innych spolkach handlpwych - nalezy podac liczbe_ i emitenta udzialow:

Z tego tytuhi osiagnalem^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziaiem gminnych. osob prawnych lub przedsiebiorcow, w

ktorych uczestnicza^ takkosoby - nalezy podac liczb^ i emitenta, akcjL,

akcje te stanowi^ pakiet wiejcszy niz 10% akcji w spoice:

Ztegotytuhi osi4gnalem(elam) wtoku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbai enutenta akcji:

Z tego tytuhi osiagnq.lem(?lam) w roku ubiegrym dochod w w}.'sokosci:



V.
Nabvlcm(am) (nabvl mqj molzoiiek, z wvlac/.emcm micnia przynalczncgo do majatku odrcbncgoj od Skarbu
Paristtva. innej panstwowej osob>- prawncj. jcdnosLck somorzadu icrytonahieuo. ich zwiuzkuw lub od
komunalnej osob\j naslcpujace micnic. ktorc podlcgalo zbycm.w drodzc przetargu - nalezy podac
opis mieniai date; nabycia. od kogo1 —

VI.
1 Prowadze dsiaiahiosc sospodarcza {nalc^^• podac formjLpravmq. i przejdmiotrdzialalnosci)-

- osobiscie

- wspolnie z inn>Tnj osobami

Z tego tytuhi osiqgnatemfetam) w roku ubiegh/m dochod w wysokosci: r

2. Zarzajizam dzialalnosci^. gospodarcza_ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac fonn^ prawnq. i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami .7.

Z tego tytaJu osiqgna^emfelam) w roku ubiegtym dochod w wysokos'ci: 7.

\X7 (mAIl'nr'h VirjnfflniirTyj"[i fnti-r-tirrt e-iiaH-nKn cmriHn^- ' ' ( ^̂  '— ' SW spoikach handlowych (nazwa, siedziba spofki): ...(/...(.

-jestem czionkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiera komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytiiiu osi^gnqJernfefam) w roku ubieghym dochod w wysokosci

VIII.
Inne dochody osiagane z n-tulu z^trudnienia^lub innej dzialalnosci zarobkovvej lub zaje.il z podaniem kwot

.wan^'ch z kazdego

.̂ 4.*?^ o -23. "' '

4^



IX.

Skiadmki mierua ruchomego o wartosci powyzej Ifl 000 zlowch (_w przypadku pojazdow mcchanicznych

nalezv podac mark?, model• •

V
X.

Zobowia^zania piem^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gane kredyty i poz\'czki oraz

warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiazku / jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

Adres zamieszkania psoby sk!adajacej,Qswiadczenie: ..-<'..,,..^..,
ty iiTM(& /VVY/VW /<:&,-*"..... f...-f. r ,•; \

Miejsce polozenia nieruchomosc? wymienipnycl} w punkgie n^pzesci A (adres):

2.

3.

4.

Powyzsze oswiadczenie sktadarn swiadomy(a}7 iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karaego za podanie

niepravvdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

. . . ff'' (podpis)(miejscowosc, dala)


