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Strzelce Wielkie. dnia

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego <jminy

Uwaga :
1. Osoba skladaja/:a oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupefnego

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

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

skiadnikow maj^tkowych, docbodow i zobowiazari do majqtku odrebnego i majqtku obj^tego
matzensk^. wspolnosciq majq.tkowa.

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i zagranica^.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte 53 informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania skladajaxego oswiadczenie oraz miejsca polozenia aieruchomosci.

CZ^SCA /f] A
Ja, nizej podpisany(a), JbU&k£*& ........ ̂ >

fimiona i oazwisko oraz oazwisko rodowe)

(miejsce zattudaienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 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 wchodz^ce w skiad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiaee moj majatek odr^bny:

Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w waiucie polskiej: fcl.l.t?

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: JO.Lz:..

• papiery wartosciowe: pO.

na twote:

II.
1 Dora o powierzchni: .fiL@....Q&5.LCl$.Cj.(£kn~, o wartosci:

tytul prawny: i

1. Mieszkanie o powierzchni: /^^..p.C^.t.G.w.Q^-3m\ wartosci:

tyuit pra\vn.y.

3- Gospodantwo roLne:
•> •-, I

rodzaj gospodarstwa: Wi-^....|DC^.t.OC'.C(.'f?<l powierzchnia;



o wartosci: {..IL*.....

rodzaj zabudowy:

t>tul prawny:

Z tego tytuhi osiajjrnajem(elam) v, roku ubiegh-m przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci: /
N I ^

powierzchrua: HL.£ Q&3.i.£t&.U.tf{\ wartosci:

tytuf prawny:

HI.
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udziaiem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w

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

udziah'te stanowia. pakiet wie_kszy niz 10%udzial6w w spoice:

Z tego tytuhi osiavgnalem(elain) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

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

Z tego tytuhi osi^gnajem(^iam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

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

ktorych uczestniczg. takieosoby - nalezy podac liczb^ i emitenla akcji:

akcje testanowia_ pakiet wiejcszy niz 10% akcji w spoke:

Z tego tytuhi osia^gnaiemlelam) wtoku ubiegrym dochod w w>'sokosci:

2. Posiadam akcje w inuycfa spolkach handlowych - nalezy podac Iiczb$ i emitenta akcji:

Z tego tytuhi osi^gnalem(?lam) w roku ubiegh-m dochod w wysokosci:



V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyla_czeniem mienia przynaleznego do majatku odrebnego) od Skarbu
Paristwa. innej paristwowej osoby prawnej. jednostek samorza_du terytorialnego. ich zwiazkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastepujace rruenie. ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i date nabvcia. od ko<:o .f /-

VI.
1. Prowadz^ dziaialnosc gospodarcza (nalezy podac form$ prav-ng. i przedmiot dzialaJnosci):

- osobiscie

- wspolnie z inn\ini osobami

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

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarczg. lub jestem przedstawicielem pelnomocnikieni takiej dzialalnosci
(nalezy podac form? prawna^i przedmiot dzialaJnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osiaj£nalem(ejain) w roku ubieghro dochod w wysokosci:

vn.
W spolkach nandlowych (nazwa, siedziba spolki): /3A£. C.ff&

i—-—i

-jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy):

-jestera czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,

-jestem czlonkiem kornisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuhi osi^gnalem(?lam) w roku ubieghon dochod w wysokosci:

vni.
hme dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkpwej lub zaje^-z^bdaniem kwot

uzj-skiwanych z kazdego tytuhi: C/.ljg4.Q



IX.

Skladniki mienia mchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w.j»rzypadku pojazdow mechamcznych

nalezy podac mark?, model i rok produkcji): P..1.*?

X.

Zobowia^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotycji,. w tym zaciqgane kredyty i pozyczki oraz

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

CZ^SCB //, > 6
Adres zarnieszkaiiia osoby sfciadajcej os-wiadczeiiie: ..... zJ.J.iGift&LbCQ. ...... L.

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

1

2 ............................................................................................. .-.

3

4

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

rueprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc. data) (podpis)


