
Strzeice Wielkie. dnia ...:/:

OSWtADCZENlE MAJATKOWE
radnego gminy

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

wypelnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegoine rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

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

skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrgbnego i majatku objetego
malzensk^ wspolnosciq majqtkowa.

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 sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

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

CZ^SC A T î A A '
Ja, mzej Podpisany(a), .JA^J..L

(imiona i oazwiskb oraz nazwisko rodowc)

urodzony(a) .. M...L ... w .... 6

(miejsce zatnidnienia, stanoxvisko lub funkcja)

po zapoznaoiu 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 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806), zgodnie z art 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowi^ce moj majqtek odr?bny:
L
Zasoby pieru^zne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery waitosciowe: (.J.J.LC

na. kwote:

II.
1. Dom o powierzcJmi: .J.//..C!../,^V^..^J(^i.'̂ /in2, o wartosci: ;..'„;..'..V. j

tytui prawny: ,../)3/C....yC^^:^\J^ .̂?2

1. Mieszkame o powierzchni: ../lH.^^..JJ)^ij^fe^rtfl. o wartosci- ../:?.w .̂f<v.
•̂  / \ !TĴ

tytul pra\vay: /.O./.C

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: '..ILL ./.V/.^..^v^w<.::'f'-.'l powierzchnia



owartosci: 3.LC..
•

rodzaj zabudowy: ^a./.
I

tvtul prawnv . .&)/ f
i .

Z tego tytulu osiaj>najem(?lam) w roku ubieghnn przychod i dochod w wysokosci: .../^.LC..,.J$x&J.&$"^*

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: ;VU£

o wartosci:

tytul prawnv:

m.
1. Posiadam udziaiy w spolkach handlow^ych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, w

ktorych uczestniczq. takie osoby - nalezy podac ticzb? i emitenta udzialow:

udzial\ te stanowi^ paldet wi?ksz>^ niz 10% udzialow w spolce: ....&2jr..£....

Z tego tytulu osi^gnalem(^}ani) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..ffi./.jtf....&,$/..^

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

Z tego tytuhi osi^gnalein(^tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ^3/......$

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

ktorych uczestnicza^ takicosoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowî pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: ...u

Z tego tytuhi osiajmalein(elain) wtoku ubieghrm dochod w wysokosci: ..^?.J^..^,....Lfi

2, Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji

Z tego ntuhi osi^gnajem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..... Qft.£....Q.



V.
Nabvlem(am) (nabyl mqj malzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do majatku odr^bnego) od Skarbu
Panstwa. mnej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du terytorialnego. ich zwiazkow lub od
komunalnej osoby prawnej naste.puja_ce mienie. ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i date'nabycia," od kogo: ....m.U. V.^MLM

i/

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

- osobiscie .-J.2./..̂ .

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osi^gnajem(?lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..$3.{.£»&&fy.Q.}3,Gi:£$

2. Zarzadzam dzialalnosciq. gospodarczq. lub jestem przedstawicielem pehiomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac forms pravma^i przedmiot dziakainosci):

- osobiscie ... .&.}../..£....j3(&.

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tjtuhi osiqgnalem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VII. .
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): .̂ .Z/.X.....̂ .̂ ?..̂

-jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): (i.&..£...&'.&.

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....x^./.A

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej {od kiedy): ..../!.?„!.,(

Z tego tytutu osiagnatem(?iam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ....1JJ..1.

vm.
Inne dochody osiagane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialahiosci zarobkowej lub zajec: z podaniem lavot

uzvskiwanych z kazdego tytuhi: ....f£JM.J%. 6....h.^X{£...<U i$.ttf&......3Q^&

J)



IX.

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

nalezy podac mark?, model i rok produkcji): .?.?./..C sJ..U£i.£M « ^..f...

X.

Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotycji, w tym zaciqgane kredyty i poz\-czki oraz

warunkl na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiajzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

CZ^SCB
Adres zamieszkania osoby skiadajacej oswiadczenie:

Miejsce poiozenia nieruchomosci wymienionvch w punkcie n cz^sci A (adres):

i * ...... -r • • > . ' , . i. ...... -V—£ - * - i"i . .... ./. ,

2

3

4. .

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

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejseowosd. data) (podpis)


