
OSWIAOCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

dlia ........:...t.

1

(miej scordoSC)

o5cba stladajq@ ossiadczeDia obor.iqzana je6t do zgodnego z Plarda'
Btalannego i zupelnego qP€lnienia katdej z !ub-Yr(.

Jeie]i poszczeg6lD. .ubryti Dio znaiduja e tonLretDll,t PrtvPaalku
zaBtoso*aDia, nal.iy {Pisa6 "rie alotvczv".
oscba skladalqca oswiadczeria oboviazal]a jest otle6lii Prz)rnaleinogi
poszczeg6lnych skladnil6{ lajetko$t'ch, dochod6e i zcbowiazai do sajatku

odrebn.go a laj4tku obfttego Da}t€liska e6P6lDo6ciq lajdttdr.

oswiadczenia o stanie Eajat](owlm cb.isuje !6m1€t {ierzytelno6ci

6. ,I cze6ci A ogwiadczeDia zaHaEt€ sq rnforsacje jam6, wczeSci B za6
inforDacje Di€japne dotycz4c€ a&esu zaEiesztania skladajqcego
oariadczenie oraz Eielsc. Poloienia nieruchoEo6cj.

zEwtv\

czq66 A

Ja, ni zej podpisany (a ) ,

(imiona i nazwisko

oraz naz$tsko rodore)
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(niej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) po zapoznaniu si9 z

przepisami usrawy z dnia I marca 1990 r. o samorzadzie gninnym (Dz. U. z

2oL1r- poz. 18?5), zgodnie z art-. 24}) rej ustawy o6riadczan, Ze posiadan

wchodzace w sklad na)zenskiej ursp6lnogci majaLkowei lub stanouiace mdj

hajarek odrebny:

4. O6riadczeDie o Btatrie saj4t].oxle dotYczy Eajatku, k.aju ita gtanica.

Erzit*e m rl;nCtflwlciTfi
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t.dz. .. . .. ......... ....... I



I.

zasoby pieniezne:

- srodki pienie2ne zsromadzone !r tjalucie porsliel: ./0'Q.40.

000 twrto- 6rodki pieniezne zgronradzone w walucie obcej

- papiery ,artosciowe

(2rY c

II.

1. Dom o pouierzchni:

2. Mieszkanie o powierzchnl:

0tytut pratny: ..

50 000i.. m', o warto6ci

C

m'z, o warto6ci

v
3. Gospodarslwo rolne

rodzaj gospodarst!,a: ., powie!zchnia

rodzal zabudowy:

5 b,/r.

z tego tytulu osiagnalem(elatn) w rolu ubieqlyn przych6d i

doch6d w Hysokosci:

tylrui prawny: ....

4. lnne nieruchono6ci:

IViE

,.)
.1.
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III.

1. Posiadan udzialy vr sp6lkach handlowych z udzialen grinnych o66b prai,nych
lub przedsiebiorc6w, w kt6rych uczestnicza, lakie osoby - nalezy podae
liczbe i enjlenta udziai6w:

hl
udzialy te stanowia pakie! elel<szy ni2 10? udziai6u H sp6]ce:

2. Posiadan udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezypodad Iiczbe i
emitenta udzial6w: .......

Z tego lytulu osiqqnalen(9]an) w roku ubiegllm doch6d wxysokosci:

1. Posiadam akcje w sp6tkach handlo{ych z udziatem Erinnych os6b prawnych
lub przedsiebiorc6w, w kt6rych uczestnicza lakie osoby - DaleZy poda6 liczbe
i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w ,oku ubieglym doch6d r wysoloSci

IV

akcje te stanowiE pakiet uielszy nii 10t skcji w sp6lce:

h, tF



Z tego tylulu osiqgnalem(elam) w roku ubiegl!41l doch6d w irysokosci:

2. Posiadarn akcje i,, innych sP6lkach handlcwych - nalezy poda6 liczbe i
emitenla akci i :

z Eego tytulu osiagnalen (elam) w roku ubieg]\4n doch5d rlwysokosci:

IVIE DAI!CZ

Nabylen(an) (naby] n6l matzonek, z wylaczeniem ,nienia przynale2neqo do jego
majatku odrebnego) od skarbu Pafislwa. innej pa)istwowei osobv prawnej,
jednostek sanorzqdu terytorialnego, ich zwiazk6v,, lub od konunalnej osoby
praNnej lub zriazku metropolita-Inego nastePujace mienle, kt6re podlegalo
zbyciu u drodze przetargnr _na1e2y poda6 oPis nienia i date nabycia, od

t czY

VI

dziaialnoSci):

T\/tE DQ:!)q1

Prowadze dzialalnosa gospodarcza (nalezy poda6 forne prawnai przed,niot

IViE DilI ELY
- wsp6lnie z innFi osobami

z tego !ytulu osiaqnalam{e}em) a loku ubieglyn przych6d

IV IE aly(1){

i doch6d a wysol<ojci



2. zarzadzatu dzialal.06cia gospodarczq tub j estem pr?edstawicielen
pelnomoc.ikien rakiei dzialalnoscl (nalezypoda6 fornre prawna i Pr2edmiot
dzialalnosci ) :

- wsp6lnie z innyml osobami .. .

Z tego tytulu osiagnaleh(eiam) s rokD ubieglyn doch6dw Nysokosci

- osobiscie.,..

VIII.

DOiv czY

c

/\/lE

il sp6lkach handlowych (naz},a, siedziba sp6lki):

r,1r ,,rg1.y.g.1y.

VII.

jesten czlonkjem zarzEdu (od kiedy)

jestem czlonkiem rady nadzorczci (od kiedy) :

- jesten czlonkiem konisJl reuizyjnej (od kiedy) :

z tego tytulu osi agnalen ( elam) , roku ubieglyrn doch6d vt wvsokosci:

rnne dochody oslaqane
zarobkowej ]ub zajec, z

zatrudnienia tub
kNot uzyskiBanych

innej dzjalalno5ci
z kazdego tytutu:

REi\/:[A ?5.522.,.t3.
olFJA ELDVEGO !5q u



IX

skladniki nienia ruchonego o ,artosci powvzej 10.000 2]otvch (mechanicznvch
przypadku poja2d6id mecha;icznych nale2v poda6 marke, model i rok produkcji):

x.

zobowiazania pienj.ezne o Nartosci Powyzei 10.000 ztrotych, u tym zaclqgniete
kredyty i pazyczki ataz warunki. na iakich zostalv udzieLone (t'obec kogo,
!r zwiaztu 2 jakin zdarzen-ien, i{ jakiej wysokosci):

\tE Dal t(lv



233 5 l xodeksu karnego za podanie Dieprawdy lub zatajenie prardy grozi kara
po_zbalrienia eolnoSci.

(,nj.ejsco',lo6c, data ) (podpis) e loL vA,nnc-ol,

Po,y2sze oswiadczeiie sklada,i' 6wiadornyia), iz na podstawie alt.


