
Strzelce Wielkie,

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
radnego gminy

Uwaga :
1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowia^ana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego

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

Mnic dotvczy" .
3. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiajzana jest okreslte przynaleznosd poszczegolnych

skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego
matzensk^ wspolnoscia^ majqtkow^.

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i zagranicq.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienî zne.
6. W czesci A o^wiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a),
(irniona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w

'•&.+..J&A

T"1'(micjscc zatrudnicnia, stanowisko lub fiinkcja)

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 wchodzace w sklad malzeriskiej

^wspolnosci majatkowej lub stanowiace mqj majatek odrebny:
I.
Zasoby picni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: fil.C..

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowc: {>/.?.....

nakwote;

1. Domo powicrzchni: .„$£ %$Uf£$l, m2, o wartosci:

tytutprawny:

2. Mieszkanie o powicrzchni: .MQ....l$Ltet3&. m2, o wartosci;

tytul prawrty:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: /;/.£ ff&Us&M powierzchnia;



o wartosci:

rodzaj zabudowy: ,

tytul prawny: , ,

Z tego tytulu osia£naiem(e_lam) w roku ubieglym przychod 1 dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:

o wartosci: ///.V..
/ "T

tytul prawny:

III.
1. Posiadam udziaiy w spolkach handlo^'ch z udzialem gmionych osob prawnych lub przedsiebiorcow., w

ktorych uczestnicza_ takie 'osoby — nalczj' podac liczbe_ i emitenta udzialow:

udziaiy te stanowia^ pakiet wiqkszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytulu osiaj*nalem(ejani) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaiy w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe. i emitenta udzialow:

Z tego tytulu osia^ri^em(^laTn) w roku ubiegl^Tn. dochod w v.-ysokosci:

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

ktorycb. uczestnicza_. taki osoby — nalezy podac liczbq i emitenta akcji:

akcje te stanowia_ pakiet wie_kszy niz 10% akcji w spolce:

Ztegotytuhi osiajmalem(elam) w toku ubieglym dochod wwysokosci: , ,

2. Posiadam akcje w iiurych spolkach handlowych - nalezy podac liczb$ i emitenta akcji:

Z tego tj'tulu osi^gnajem(^lam) w roku ubiegrym dochod w wysokosci:



V.
Nabylcm(am) (nabyl mqj malzonek, z wylaczcnicm micnia przynaleznego do majatku odrcbnego) od Skarbu
Panstwa, innej paristwowej osoby prawncj, jednostck samorzadu terytorialncgo, ich zwiazkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastQpujq.ce mienie, ktorc podlegalo zbyciu w drodzc przetargu - nalezy podac
opis mienia i datQ nabycia, od kogo: ,....

.

VI.
1, Prowadzq dzialalnosc gospodarcza^ (nalezy podac forme^ prawnq. i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobaini

Z tego tytulu osia^naiem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci;

2. Zarzadzam dzialalnosci^. gospodarcz^. lub jestem przcdstawicielem pemomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac forme_ prawn^. i przedmiot dzialalnosci):. .

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

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

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

-jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):

- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestcmczlonkiemkoraisji rcwizyjnej (od kiedy):

Z tcgo tytulu osiajmalcm(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.
Innc dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkpwej lub zaj^c, z podaniem Jcwot

uzyskiwanychzkazdego tytulu: .̂ .?̂ /̂?/.-./v'..̂

/

OQU'-



IX.

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

nalezy podac marke_, model i-iokprodukcji):

X. '

Zobowia^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gane kredyty i pozyczki oraz

warunki, najakich zostaly tidzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakiin zdarzeniem, w jakiej ̂ wysokosci);

7 ">"<"• --'v'

CZ^SC B
Adres zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie: lMJK&i£.?..

Miejsce polozenia rderuchomosci wymienionycll w punkcie H cz ŝci A (adres):

2. ; /„.
3

4 ;.'';

oswiadczenie skiadam swiadomy(a); iz na podstawie art. 253 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenic prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowos6, data) . (podpls)


