
Strzelce Wietkie. dnia

OSWIADCZENIE MAJAJKOWE
radnego gminy

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

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

-,nie dotyczv" .
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skladnikow majqtkowych, dochodow i zobowiazaji do majqtku odrefanego i majatku objetego
malzeriska^ wspolnoscia. majatkowa,

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i zagranic%
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzyteJnosci pieniezne,
6. W czesci A oswiadczenia zawarte ŝ  informacje jawne, w czesci B zas inforrnacje niejawne

dotycz^ce adresu zamieszkania skiadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SCA
Ja, nizej podpisany(a),

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)..fI5j..:..Q.l.;../!..5..b.5....'r.. w
'

(micjscc zatrudnienia, stanowisko lub funiccja)

po zapozuaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 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 24b. tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lufa stanowi^ce moj majatek odrebny:
I.
Zasoby pieniezne:
- srodii pieniezne zgromadzone w walucie polskiej;

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

........................................... "-"•; ............ •"'"- ..... 4
- papierv wartosciowe: . ..Uf\/LC.- (D.Q£&£kU\

nakwote: .......... ^

' 0
1. Dom o powierzchni: ........................ :fc.;lV... mz, o wartosci:

t>tul prawny :CaC\....^nQ!^\T^aifV.U^ /l.b.fe.D. .3.4. ^...Ou^ML/^jlCV^^U
J - J

I- Mieszkanie o powierzchni: flVA:C— ̂ .C&i£.̂ *^v<<s m2, o wartosci:

tytut pra\vu.v:

3. GospodarsUvo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...p.tQCUAJ<,C|!r? l^.Q^A^^^^ powierzchnia;



•

o wartosci:

rodzaj zabudowy: . . ./Vyu^Q.̂ .a/!^^ £ I £ < _

tytul przwy:Qj^..../l,i£^(^uk.UM fy.&&.h...yJl..-..^&£l.^^

Z tego tvtuhi osiaenajem(elam) w roku ubieghTn przychod i dochod w wysokosci:
/

4. Inne meruchomosci: ^

powierzcrmia: .4^&C^^

.fl^t&^^^At^
o wartosci: &J.̂ l̂Oi.OU..M>^3ĵ ^ zX -

î £ î̂ .̂ ..d^
lil̂ ikfLJ4 |̂̂ ^^

1. Posiadam u^aaiy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w

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

udziahr te stanowi^ pakiet wi^kszj- niz 10% udziaiow w spolce:

Z tego tytuiu osia_gnaiem(qlam) w roku ubiegh^n dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaij' w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta udziaiow: .^U£.L\^. /

Z tego tytuiu osi^gn^em(^lam) w roku ubieghnn dochod w wysokosci:

IV,
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi?biorcow, w

ktorych uczestnicza^ takieosoby - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

/
akcje te stanowia_ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce: ...

' /
f ~A

Ztegotjtuhi osiajnajem(elam) wiroku nbiegiym dochod w wysokosci: &&&£. .r.̂ .?7..9 t̂̂ .

2, Posiadam akcje w innych spolkach han^iowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji: (1&.£..&(.

Z tego tvtuhi osi^gnajem(?lam) w roku ubieghm dochod w wysokosci: .. .



V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wytaczeniem mienia przynaleinego do majatku odrebnego) od Skarbu
Paristwa. innej pansrwowej osoby prawnej. jednostek samorz^du terytorialnego. ich zwiazkow lub od
komunalnej osob}' piawnej nast^pujace mienie. ktore podlegalo zbyciu \ drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i datenabvcia, od kogo:

VI.
1. Prow-adz? dzialalnosc gospodaxcza_ (nalezy podac form? prawna. i przedmiot dziaialnosci): .

-osobiscie .................. .1/

- wspolnie z innj-mi osobami

Z tego tytuhi osiajmajem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ...

2. Zarzadzam dziaialnoscia, gospodarcz ,̂ lub jestem przedstawicielem pehiomocnikiem takiej dziaiahiosdi
(nalezy podac form^ prawna^ i przedmiot dzialainosci): , vf'X

""""" '^~"~ f^^^f
- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami ,.

Z tego t>tuhi osiagnalem(ejam) w roku ubieghin dochod w w '̂sokosci: ....... Q&-..C, ...... CL&Jfy.&fydsL..

VU. a ,
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ................ '2-U.C ............... uAQl? .̂.C^V/

-jestemczlonkiemzarzadu (odkiedy): -. .D/ML^Z/U.
i

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy):
/

Z tego tytuhi osiagnaiem(elam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.
bine dochody osiajjane z n^tuha zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zaj?c. z podaniem kwot _

uz>-skiv,3nych z kazdego tytuhi: MM5&...!l&dA&£&»^

^ .̂Q .̂....tev.d4^
/r.̂ m*..../Ĵ !̂
Z



»

IX.

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

nalezy podac mark?, model i rok produkcji): 1/i^l/^ufoi.^JU.Dui^

<»L .̂5.QG&^^
.toy ^.lOQQ.TAx^Crk.^.a^

JOft̂ &....̂ G.£.C .̂.&u^^
xpoviot'i^t <1^wtC4Jn)^
Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotyek, w tym zacia^ane kredyty i pozyczki oraz

warunki. na jakich zostaiy udaelone (wobec kogo, w zwia^ku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

^.DreciMi i^J&tth^
.e(̂ O..Ux.A)̂  ̂ i^ei^cti

CZ^SCB \s zamieszkania osoby skladajajcej oswiadczenie:

Miejsce poiozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie Q cz^sci A (adres):

2

3. .W^.c,

*yri>&i IM,C c. uJ.

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomyf(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karaego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci,

(miejscowosc. data) (podpis)


