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Strzelce Wielkie. dnia

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
radnego gminy

Uwaga :
1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego

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

^nie dotvczv" .
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebcego i majatku objetego
malzeriskq. wspolnosciq^ maj^tkowa.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majatku w kraju i zagranic%
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. \ czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania skladajq.cego oswiadczenie oraz miejsca poiozenia nieruchomosci,

CZ^SCA
Ja, nizej podpisany(a),

(imiooa i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ............ .. ...... ~- ..... .>.£. ............................... w

(miejsce zatrudoienia, stanowisko lub fiinkcja)

po zapoznaniu si^ zprzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. 0. 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 malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny.
I.
Zasoby pieni^zue: / n
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej; ............ X..^

/

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

oakwote: J#/..£ ^L^./.J^^'.

II. r I \ >""7 o 0"

tytui prawny: tt!.£..&.gt%$£.$,
v •£-I. Mieszkarue o powierzchni: &J.£..,&i.&Ffe:.g'.%... TCC, o wartosci:

tytui prawny.

3. Gospodarst\vo rolne:

rodzaj gospodarstwa: &.<£ <$.*£f.L2*ff.. powierzchma:



/o wartosci;

rodzaj zabudowv: .
/ /tytul prawny: !?.(..C <2L&j~.\ Z tego tytuhi osiagnajem(elam) w roku ubiegrym przychod i dochod w wysokosci: ..ftf..£.

4. liine nieruchomosci:

powierzchma: ??./..<?...:

owartosci:

tytul prawny: ......... tfJ.. £...&(<£.£:£.£.<&?£.

III.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnycb lub przedsi^biorcow, w

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

' f

"2udziah' te stanowi^ pakiet wî sszy niz 10% udziaiow w spolce: .->?/..£

; : ;*" "j
Z tego tytuhi osia.gnaiem(ejam) w roku ubieglym dochod w w>7sokosci: bJ.£,.£~.*?.I^££,££fc

2. Posiadam udziah' w innych spolkach handlowvch - nalezy podac liczb^ i emitenta udziaiow:

Z tego tytuhi osi^gnaiem(^lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..... %L£..&.£Q££eS&f.

TV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziaiem gminnych osob prawnych lub przedsie_biorcow, w

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

f

akcje te stanowi^. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:

/ 7
5ci: . ...b/..JT. 3L&Txg.3.Z...Z tego t}7!!!̂ ! osiasnajemtelam) wtoku ubiegtym dochod w w>7sokosci

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczhe. i emitenta akcji:

-•; rr. ~~~~
Z tego tytuhi osiaj*najem(Qlam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ftLC....£.&^^£.&..£7..

/



V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek. z wylaczeniem mienia przynalcznego do maj^tku odrebnego) od Skarbi
Pahstwa. innej paiistwowej osoby prawnej. jednostek samorzadu terytorialnego. ich zwiazkow lub od
komunainej osoby prawnej nastepujace mienie. ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i date nabycia. od kogo:

VI. '

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcz^ (nalez\ podac form? prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

- wspolnie z innymi osobami $.(.£ &&TjZ{t.Z'.if.

Z tego tytuhi osi^gnalem(?tam) w roku ubiegtym dochod w w>'sokosci: ........ fZ/..^' ........ ̂ i

2. Zarzadzam dziatalnoscia. gospodarcz^. lub jestem przedstawicielem pehiomocnikiem takJej dzialalnosci
(naiezy podac form^ prawna. i przedmiot dziaialnosci): .......... tt,f..^. ........ &.(&£]!'.?..'&&. .............................

-osobiscie

- wspolnie z umymi osobami AJ..jg...f&&.Lr.:p.£..<Z£

Z tego tytuhi osiqgnaieni(?Iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ??.{..*

vn.
W spoikach handlowych (nazwa, siedziba spolki): K7/..€

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): W.L.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): to/.&..»\£Lj£jr.?£..*:~£..%,.

-jestem czionkiem komisji rewizvjnej (od kiedy): ...

Z tego tytuhj osi^gnaiem(^tam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: #/.:£,.
/

VIII.
Inne dochod>- osia^ane z tytuhi zatrudnienia lub innej dziaJalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem k\vot

uzyskiwanych z kazdego tytuhi: ....̂ '/:̂ Z .̂...̂ t̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ...!l*s.j..X ^..Q.i$. 4^, '

ii«l̂ aS-?-̂ !K .̂̂ Je^35...



IX.

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

nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

....Q.p.et ^<*:J7iV<& A....3...t.OLL..,

\
Zobowiazania pieniezne o wartosci po\vyzej 10 000 zlotyciu- w tym zaciqgane kredytv- i poz\'czki oraz

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

Adres zamieszkania osoby skladaJEjcej oswiadczenie:

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karaego za podame

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosi data) (podpis)


