
Strzelce Wielkie, dnia 3JB/J&A&/X r.

OSWIADCZENIE MAJA TKOWE
radnego gminy

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

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

,,nie dotyczy" .
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego
malzeriskq wspolnoscii). majqtkowj|.

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

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

CZESCA -
Ja, nizcj podpisany(a)3

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

nrod»jny(a) ..̂ .fi

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fimkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^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 wchodzqcc w sklad jnatzenskigj

jvgpjolnpsci majajkowej lub stanowi^ce moj majatek odr^bny:
I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: .'TU£ .O.O.'f).i€},OL^.-r)H'\.

- srodki pieniezue zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe;

nakwote:

t^tulprawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: /tfX..9j3iA.U%QU2AtU. m2, o wartosci:

tytut prawny: .

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstvva: . . W y f t v Y.a.^M^. powierzcimia:



owartosci: . . . . kW) .« .
t I / ~r

rodzaj zabudowy: .Oton*....f CM

tytuiprawny: ..^dQ-Sm&A.C

Z tego tytulu osiaj>nalem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: <b.T.\AD

4. inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:

tytul prawny:

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

ktorych uczestnicz^. talde osoby - naiezy podac liczbt^ i cmitenta udzialow:

udzialy te stanowiq, pakiet wi^kszy niz 10%udzialow wspolce:

Z tego tytulu osi^gna^em^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udzialy w innych spoHcach handlowych - naiezy podac ItczbQ i emitenta udzialow:

Z tego tytulu osi^gtvaj;em(^lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

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

ktorych uczestniczq. taki osoby - naiezy podac liczbe^ i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytuha osi^gnalem(elam) w toku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - naiezy podac liczb^ i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiaj>nalem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



V.
NabyJcm(am) (nabyl mqj maJzonek, z wylaczeniem rnienia przynaleznego do majatku odrebnego) od Skarbu
Panstwa, imicj paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwia_zkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i dat£ nabycia, od kogo; ...OfU£ f

VI.
1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarczq. (nalezy podac form? pra\vna_ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z imiymi osobami

Z tego tytulu osia£najem(ej:am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarczq, lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac form^ prawn^i przedmiot dzialalnosci): ./Q(£...*&Q

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osi4gnajcm($lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spofki):

.., rr

-jestemczlonkiemzarzadu (odkiedy):

-jestemczlonkiemradynadzorczej (odkiedy): .TTTTr.

- jestem czlonki cm komisji rewizyjnej (odkiedy): ^777777

Z tego tyturu osit|gna,rem(Qtam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

vm,
Inne docliody osiagane z tytuhi zatrudnicnia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu: ..... ̂ ....^i.,

. ...... .̂ .C.dr



IX.

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

nalezy podac mark?, model i rokprodukcji): ...A.a/WX?.C/Wo.( jSeo£..#&fc&& 4/3 £QQ£/.

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagane kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaly udziclone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

Adres zamieszkania osoby skladajî cej oswiadczenie: ,

Miejsce polozenia iiieruchomosci wymienionych w punkcie II cz^sci A (adres):

4.

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

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawicnia wolnosci.

r

(miejscowoSc, data) (podpis)


