
Strzelce Wielkie, dnia^-

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
radnego gminy

Uwaga :
1. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd^ starannego i zupemego

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

^nie dotvczy" .
3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazari do majqtku odre>nego i majqtku objetego
mjilzc'iiska wspolnoscia^ majatkowa^

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

dotycz^ce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a),

(imipna i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony(a) : . . . . . . . . w

...pM&.C&f./..tf, W. ./..'.^.\^?.(.^. ,̂ .̂ ...<'.7/ .̂....?/?;..̂ fr?.̂ .....̂ ..̂ .̂ .<^^! '̂̂ ^<.̂ .̂ r .̂

&},&.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lnh 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), zgodnic z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sklad malzeriskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowi^ce mqj majatck odrgbny:

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wartosciowe:

na kwot?;

II.
1. Dom o powierzchni: ^ .̂.W^ m^, o wartosci:

tytulprawny: ^*35AS^fe**.5 S/%Z.>fy.i

2. Mieszkanie o powierzcluoi: ..Y^^4^...cT^?^<^^<m2, o wartosci:

tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: Uf^^^.^.....^....^/^^^^^.. powierzchnia



owartosci: , . . . . . . . .

tytulprawny: ........... ̂ ^.3fe£efiLS£ ................................. r^.

Z tego tytulu osiqgnajem(^lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

4. Innenieruchomosci:

powierzchnia:

owartosci:

tytul prawny:

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

ktorych uczestnicza^ takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta udzialow:

udzialy te stanowiq. pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytuhi osiqgnalem(Qlam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow:

Z tego tytulu osingnalem(^tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow, w

ktorych uczestniczav taki osoby - nalezy podac liczbq i emitenta akcji:

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

Ztegotyturu osia^gnaiemtelam) w toku ubiegiym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiajmalem(£lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



V.
>Jabylcm(am) (nabyl mqj malzonek, z wylaczcniem rnicnia przynalezncgo do majatku odrebncgo) od Skarbu
Panstwa, inncj panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du tcrytorialncgo, ich zwiazkow lub od
komunalnej osoby prawnej nastepujace mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis micnia i date nabycia, od kogo: ....................................................................................................................

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

- osobiscic

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuha osia.gnajem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2. Zarzadzam dzialalnoscia, gospodarczq. lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nalezy podac form$ pra\vn^ i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tcgo tytuhi osia.gnajem($lam) w roku ubicglym dochod w wysokosci:

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

-jestem cztonkicm zarza^du (odkicdy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczcj (odkiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (odkicdy):

Z tcgo tytuha osi^gn^lem(Qiam) w roku ubicglym dochod w wysokosci:

VIII.
Innc dochody osia.gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci xarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kazdego tytulu:

y.

e^/x^X^x c/oa/fr&c-sO
'-?)/ <:, / ff{/<• '< ctJ{yt^&s<-'



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
s /- /

nalezy podac mark?, model i rok produkcji): ..... •3&3tt,G>&1>,, €>.&'.

X.

Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciaj*ane kred>ty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostary udziclone (wobcc kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakicj wysokosci):

CZ^SC B
Adres zamieszkania osoby sktadajajcej oswiadczenie:

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

2

3.
4

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

niepravvdy lub zatajcnic prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

<?
4&99?f&*%

licjscowosc, data) (podpis)


