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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Strzelce Wielkie , dnia 23 -04 -2014 r.
(miejscowo£c)

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq. starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastoscwania, nalezy wpisac ,,nje
dotyczy".

3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikdw
majatkowych, dochodow i zobowiazah do majatku odrebnego i majatku objetego matzeriska
wspolnoscia, maj^tkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie maja,tkowyrn obejmuje rowniez wierzytetnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czesct B zas informacje niejawne dotycza.ce
adresu zamieszkania sktadaj£)cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), jar
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20. 11.1968 r. w Pajjgcjcnie .....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu 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. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad malzeriskiei wspblnosci
ma|ajkoweĵ lub stanowia.ce m6j maja,tek odr^bny:

L
Zasoby pieniezne:

-srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

LOKATA STR. 6M USD/PLN IV OKRES SUBSKR. N_R 4, 6 miesiec^ 10 000,00

_ _LpKATA STR. 6M USD/PLN IV .OKRES .SUBSKR. NR 4, 6 miesigcy 10 000,00

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

nie doty_czy

papiery wartosciowe:

nie dotyczy

nie dotyczy na kwot^: ni«
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1 . Ccn c pcwierzshni: - * c .vartcsci:
tytut prawny , ;

2. Mieszkanie o powierzchni: nie -• --.-/ m 2 o wartosci: nie -j t
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .powierzchnia: 1,99 ha
o wartosci:

rodzaj zabudowy: b'l.-iynek ?3p° ii ,

tytut prawny: wlasnc ;c: malzenska wspolno;

Z tego tytutu osi3gnatem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyc

nie dotyczy

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dot^cz^

nie dotyczy;
o wartosci: nie doty

nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

III.

1. Posiadam udziafy w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta udziaJow:

nie dotyczy

nie

udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% udzia+ow w spotce: nie dotycsy

nie doty_czy_
Z tego tytutu osia.gn^em(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie doty

nie dotyczy
2. Posiadam udziafy w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczb§ i emitenta udziatow:

Z tego tytulu osi^gnaJenXetem) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub

przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

nie dotyczy

nie doty_czy_

nie dotyczy
...,.....,--'»-',,.,..,ri,....,.H.>.

nie dotyczy
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akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: ni

nie dotyczy
Z tego tytuJu osia,gnatem(e*am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy____

nie doty
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

nie dotyczy
Z tego tyturtu osia_gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy

nie dotyczy

V.

Nabytem(am) (nabyt moj mateonek, z wy+^czeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odrebnego) od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza.du
terytorialnego, ich zwia_zkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, ktore
podlegafo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

nie

n e

nie dotyczy
f,..,..,..m...,..,..,,,i\^.— ^^.jt--

VI.

1 . Prowadze dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziaialnosci):

nie doty_czy

nie doty_czy

-OSObiSCJe: nie

-wspolniezinnymi osobami: nie dotyczy

pi? ^Jry.E^y
Z tego tytutu osi^gna.tem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dot

nie

2. Zarza.dzam dziatalnoscia^ gospodarcza, lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac forme prawna^ i przedmiot dziaialnosci):

nie doty_czy

- osobiscie: n i e dp t y c z y

nie dotyczy

-wspolnie z innymi osobami: nie dotyczy

nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^lem(etam) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci: nie
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VII.

Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spoJki): nie doty

nie dotyczy

-jestem cztonkiem zarz^du (od Kiedy): nie dot_y

nie dotyczy

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie

nie dotyczy

Z tego tytutu osia_gna,tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie

VIII.

Inne dochody osî gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: .^£wy. o Prac§ za...^^^^^^

_w____kwo_cie 61_ 338,71 PLN - malzenska wspolnosc ™aJ3tkowa ; umowy o dzieio brutto

_w _kw_ocie 647,50 PLN - malzenska wspolnosc fJ}aJ4tkowa; diety radnego 2 700 PLN -

malzenska

IX

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): FORD MONDEO 2004 wartosc _i4oqo

*£?S£. t.L?.̂ -. ??..9..9....w f̂!r°Js 3:9 9?2...?k^
FIAT DUCATO 2001 wartosc 12 000 PLN

X

Zobowia_zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zacî gniete kredyty i pozyczki

oraz warunki, na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwia,zku z jakim zdarzeniem, w jakiej

Wysokosci): kredyt ruieszkaniowy "WLASNY ^T"..hi^pjDtecz^

- *
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CZ^SCB

Adres zamieszkania osoby sktadajacej oswiadczenie: ui. Michai6w__i6_

98-33"? Strzelce Wielkie

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):

1. ul. Michalow 16; 98-337 Strzelce Wielkie

2. _

3.

4.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.

..Wielkie,^23.,p4.,2014 /.^^S..^ ?&«*~*
(miejscowosc, data) / (podpis) /y
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