
Strzelce Wielkie, dnia

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

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

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

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

skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego
malzensk^ wspdlnosci^ maj^tkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majqtku w kraju i zagranic^.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze^ci B zas informacje niejawne

dotyczace adresu zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

A
Ja, nizej podpisany(a),

(iraiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w

(raiejscc zatrudnicnia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr23, 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 matzenskiej
wspolnosci maiatkowei lub stanowiq.ce moj majatek odr^bny:
I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: Cr'J

- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: ...k.. tJ.l&,. ..AaXACtu

- papiery wartosciowe: . ^ . . . ^

nakwote_:

II.
1. Dom o powierzchni: I1/.0&.....0^*0,̂ 01*4.... m2, o wartosci:

tytulprawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: ..w.v£....oL^J.c^fti.-- ni2, o wartosci:

tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
I -x

rodzaj gospodarstwa: ! ̂ alA-Jctl-Ow r^.W A-* -̂ powierzchnia:. AA.^H.. }\ i^..

A*



o wartosci: ...

rodzaj zabudowy:

tytul prawny:

Z tego tytuhi osiagnalem(elam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci:

tytuiprawny: .

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

ktorych uczestniczq. takie osoby - nalezy podac liczbq i emitenta udzialow;

udzialy te stanowi .̂ pakiet wi^kszy niz 10% udzialow wspolce:

Z tego tytuhi osiaj*uajtem($lain) w roku ubiegiym dochod w wysokosci; ..,.*UA,l£--

2. Posiadam udzialy w innych spo&ach handlowych - nalezy podac licztw? i emitenta udzialow:

Z tego tytuhi osia^nalem^lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci: .-.K/c£-.GWvr!tj..fiA|

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

ktorych uczestnicza^ taki osoby - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji:

akcje testanowia^pakiet wiekszy niz 10% akcji wspolce;

Z tego tytuhi osiqgnalem(elam) w toku ubiegiym dochod w wysokosci:

...Vic £&AAUj.cOAa-

2. Posiadam akcje w innych spofkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji:

Z tego tytuhi osiajmatem(ejlam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:



V.
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylaczeniem mienia przynaleznego do majatku odrebnego) od Skarbu
Panstwa, innej panstwowcj osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od
komunalnej osoby prawnej nast^pujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i dat$ nabycia, odkogo; W.£.....

VI.

1. Prowadz? dzialalnosc gospodarczq. (nalezy podac forme prawnq. i przedmiot dziaialnosci):

- osobiscie ...li/.-!c. oUAi

- wspolnie z innymi osobami ....i

Z tego tytuhi osiqgnalem(^lam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dziaialnosci^. gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziaialnosci
(nalezy podac form$ prawn^ i przedmiot dziatamosci): ft/.OC

-osobiscie ..... WC^-.

- wspolnie z innymi osobami ...ft/.^ .......

Z tego tytuhi osia_gnalem(^lam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci:

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): ...... H/££. ..... .oLaAU..

- jestem czlonkiem zarzadu (odkiedy): ..... w&..jj

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (odkiedy): ...f/.vC.

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkiedy): ...... m

Z tego tytuhi osi^gnaleni(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ,...J\f.*!£.

VIII.
Inne dochody osi^gane z tyturu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot

uzyskiwanych zkazdegotytulu: .fyo-



IX.

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

nalezy podac mark?, model i rok produkcji); ...t'jC.9^....^^^.

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia_gane kredyty i pozyczki oraz

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

t_ _ B
Adres zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie: ....Ulx^s.JlCL.....«2.M .?;A^.J2.G:.f^J&&L?£.»(r^ft4^

Miejsce polozenia niemchomosci wymienionych w punkcie n czesci A (adres):

l. dS^^^^^^^^.^vz^.^ (fc^CCe : MtftaiL$Mf<
2 -

4.

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

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wohiosci.

(miejscowo^d, data) (podpis)


