
Strzelcs Wielkie. dnia

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radne^o aminv

Uwaga :
1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, staranne'TO i zupelaego

wypelnienia kozdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

^me dotyczy" .
3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skladnikow majatkowych, dochoddw i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku obj^tego
malzenska. wspolaoscin. majq.tkowa,

4. Oswiadczenie a stanie raaiatkowym dotyczy majatku w kraju i zagranicq..
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejrauje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkaiiia skladaji^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SCA . n.

(imiona i nazwisko oraz aazwisko rodowe)

urodzony(a) . . . ' . . . . . w

(miejsce zatrudnjeoia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaoiu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoizadzie gminnym (Dz. U- z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 5587 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art 24h. tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odrqbny:
I.
Zasoby pieni^zne:
- srodki pierd^zne zgromadzone w walucie polskiej; ,-̂

. aia

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

_ na kwote:

1. Dom o powierzchni: Q.Q. m\ wartosci:
S~ f ' . -.̂ "

t>tul prawny: (At.i.&54&.£..C....&&&/?.£.(.&&&....£?& J.f.fa,

'- Mieszkanie o powierzchni: ../l6.'i=.j;?i>.S+.T_.ei(.(/!f/z?m"; o wartosci:

tytui prawny: _

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: B..aiM&, powierzchma:



J'

o wartosci:

rodzaj zabudowy &.9M...b*i.J.yfMl({. ..^M^d:^-^:^-. ..... ̂ .^.^.'f.j.^^T^ ..... .tfty&.
*T ' ' - . , . ,• —

ytul prawny: . M.I& V.vt 6 •• ..jftz*m&. *»£«,* ...... tfj,. ..... X*:u-fcfc**ft^tf...£/'.&.M_

Z tego tytuhi osiagnajemteiamt w roku ubiegh-m przychoc i dochod w wysokosci:

4. lime niemchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:

tytul prawny:

in.
1. Posiadam udziaH* w spotkach handlowych z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, w

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

udziah' te stanowiq. pakiet wiqksz\ niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

tf/l.&,....£!£.£&: j&^ft

2. Posiadam udziaty w innych spoikach handJowych. - nalezy podac liczbe_ i emitenta udzialow:

Z tego tytuhi osia^nalein(^lani) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

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

ktorych uczestnicza^ takieosoby - nalezy podac liczfa^ i emitenta akcji:

/
akcje te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytuhi osiagoajtem(elani) wtoku ubieglym dochod w w\'sokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczfa? i emitenta akcji:

Z tego ntuhi osiqgn^iemf^lam) w roku ubiegh-m dochod w w^'sokosci:



V.
Naby-lem(am) Cnabyl moj malzonek, z wylaczeniem misnia przynaleznego do majatku odrsbnego) od Skarbu
Parisrwa. mriej pansrwowej osoby prawns], jednost^k samorzadu terytorialnego. ich zwiazkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastepujace mi^nie. ktore podlegalo zbvcm \ drodze przetargu - naltzy podac
ODIS miemai date nafavcia. od kogo:

VI.
1. Prowadze dzialalnosc gospodarcz^ (nalezv podac form? prawna i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie /J/.J.A

- wspolnie z iira>rrru osobarru

Z tego tytuhl osiagnalem(^lam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialahiosciq. gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem pebiomocnikiein takiej dziaiabnosci
(nalezy podac form? prawna^ i przedmiot dziatalnosci):

-osobiscie

- wspolnie z Lon^ini osobami

Z tego tytuhi osiajjnajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

vn.
W spolkach handlewych (nazwa, siedziba spolki):

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): JliJ.2. W.&

-jestem czionkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ."".".„

Z tego tytuhi osiagnaiem(eiam) w roku ubieghnn dochod w wysokosci

VUI.
Inne dochody osiagane z tytuhi zatrudruenia lub innej dziatahiosci zarobkowej lub zajec: z podaniem kwot

uz>'skiwanych z kazdego tytuhi: a/ft^.??:.



IX.

Skiadniki mienia. ruchomego o wartcsci powyzej 10 000 zlctych (w przypadku pojazdo\ mechanicznych

nalezy p^odac marke. model i rok prcdukcji): j.&.m&(f9.3GL..Q%tf.k&tLu...tf.id....(3*Si.Si.i ....... ^L.O.O.^M. .....
~

X.

Zobowi^zania piemezne o wartosci po^vyzej 10 000 ziotr^ch, w tym zaciagane kredyty- i pozyczki oraz

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

CZ^SCB
Adres zamieszkania osoby skladaja_cej oswiadczenie:

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionycli w punkcie II cz^sci A f adres):

1 ..... U/AS-lxflwa

2

3. .tf&ng,.u.&....y.U£.A£: ..... ^fti&i-.t,*? ..... W±#wt&. .............
4. ..

Powyzsze oswiadczenie sldadam s-wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc. data) (podp,s(


