
Strzelce

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE
radnego gminy

Uwaga :
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupeinego

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

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

skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazari do maj^tku odr^bnego i majatku obj^tego
;ii:ilzt ' i isk;i wspolnosciq i imjatkowa.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majqtku w kraju i zagranicq..
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cze^ci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja. nizej podpisany(»), .

(imiona i nazWisko oraz nazwisko rodowc)

........................................ w

(miqsce zatrudoienia, stanowisko Eub funkqal

po zapoznaniu si^ 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'l53; poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majaticowej lub stanowia^ce moj majatek odr^bny;
I.
Zasobv pieniezne: a
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: .............. J&£g.......

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej;

"J s~s- papiery wartosciowe: x£< .̂£?. /).&.&.££&£&££?../).

na kwot?:

II.
\ Dom o powierzchni: S?..r?.Z7.. nr. o wartosci:

tytul prawny: 61.

2. Mieszkame o powierzchiii^^^^<?^.^.^2^^.... m:, o wartosci:

tytuf prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:



owartosci:

rodzaj zabudowy :

tytul prawnj':

Z tego tytulu osiaenajem(j^iafft) w roku ubiegrym przychod i dochod w wysokosci: d

4. Iimememchomosd:

powierzchnia: ..&&4^^<6&......Jfa&€^.fe.

J&
'/owartosc: . . . < . . . . . . J'

tvtul prawnv:
• - /

in.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w

ktorych uczestnicz^, takie osoby - nalezy podac Hczb^ i emitenta udzialow:

udziah' te stanowiq. pakiet wi^kszy- niz 10% udzialow w spoice:

Z tego tytulu osi^gnalem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziah' w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta udzialow:

? jQ-/"•

Z tego tytulu osiasjialem(^iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

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

ktorych uczestnicza^takieosoby — nalezy podac liczb$ i emitenta akcji:

/

akcje te stanowia_ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoice:

Z tego tytutu osi^gnaiem(elam) wtoku ubiegrym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji

Z tego tytulu osiajgnalem(ejam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci:



V.
Nabylem(am) (nabyl mqj malzonek, z wylaczemem micnia przynaleznego do majatku odrpbnego) od Skarbu
Paristwa. innej panstwowej osoby prawnej. jednostek samorzadu terytorialriego. ich zwiazkow Iub od
komunainej osoby prawnej nastejiujace rmenie. ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i date, nabvcia. od kogo:

VI.
1. Prowadz? dzialalnosc gospodarcza_ (nalezy podac form? prawnq. i przedmiot dzialalnosci):

• osobiscie ££<£<G& & £ * . . . & .*r. .— •—•* " '~

- wspolnie z mnymi osobarm

Z tego t\tulu osiaenalem(^lam) w roku ubicgrym dochod w w\'sokosci; ^.U

Zarzadzam dziaialBOscî . gospodarcza, lub jestem przedstawicielem pehlomocniiaem takiej dzialalnosci
(nalezy podac form? prawna^ i przedmiot dzjalainosci):

~ osobiscie

- wspolnie z inn>Tni osobami

Z tego tytulu osi^gnajem(elam) w roku ubiegrym dochod \ wysokosci:

VII.
"W spolkach handlowych (nazwa. siedziba spolki):

-jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):

Z tego tytuhi osi^gnaiem(^lam) w roku ubiegiym dochod w wypokosci:

vni.
Iraie docbody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej iub zaj^c, z podaniem lavot

uzyskiwanych z kazdego tvtuhi: ..&...&£&^&$£.,..£^&£^....&(?^^



IX.

Skladniki mienia mchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicziwch

nalezy podac mark?, model i rok produkcji): /^/^.^^

/te^<at£.^ ............ rzM^dm

x

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciqgane kredyty i pozyczki oraz

warunki. na jakich zostaty udzielone (wofaec kogo, w zwiajzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

CZ^SCB
Adres zamieszkaiiia osoby skladajp-cej oswiadczenie:

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie n czesci A (adres):

2.

3.^

4.

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

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.


