URZ^D GMINY W KRZYZANOWih

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE \z
radnego gminy
i
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Ref

(mieJ5co\vo£6)

Uwaga:
1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd^, starannego i
zupelnego wypemienia kazdej rubryki.
2. Jezeli poszczegome rubryki nie znajduja^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac ,,nie dotyczy".
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przj'nalezuosc poszczegolnych
skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do maj^tku odr^bnego i maj^tku
obj^tego malzensk'4 wspolnosci^ maj^tkow^..
4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granic^..
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.
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urodzony(a) ...... Q.?...L>.2 ...... /.f.l^ ..................... w ...WW.i.S,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub ftmkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami usta\V}' z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie grninnym (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 usta\vy oswiadczam, ze posiadam
wchodzq.ce w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowia_ce moj majatek odrebny:

I.
Zasoby pieni^zne:
— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej : ..... f

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartosciowe:

M.1. JL
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/ /

f?i.& \f..C?rrf.

. na kwote.:

_
1. Dom o powierzchni:

m2, o wartosci:

„!„

J*
I

tytulprawny
2. Mieszkanie o powierzchni:

m2, o wartosci:

lfi.'..L

Q....0.
Q....0.Al'.f
^ v/

tytulprawny
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: — /*-..9.'Lf?.>.

••

o wartosci:

,

^r /.

^r...:~

rodzai zabudowy:
tytul prawny:

, powierzchnia: ././....^~....^._ Q

!

U ^U

v>/.?r. <!.••?. /U.C:. .5. f.

Z tego tytuhi osiajmalem(ej:am) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

('.'.'.>:.

o wartosci:

./...V

U

tytulprawny:

III.
l.Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza^takie osoby — nalezy podac liczbe_ i emitenta udzialow:

,'.'.' ....... '.'.'.' ...... '.'.'.' ...... ".".' ".'." "."."."."..'
".'.•'.y' ".•".•" r"".".".'
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udzialy te stanowia_ pakiet wi^kszy niz 1
100 %
% udzialow
udzialow w
w spolce:
solce: ... .£1£1i.i£. .^ .....htv:
^6r?
/M.w .f^y1.
Z tego tyruhi osi^gnalem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: .:.

-—

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe_ i emitenta udzialpw:

Z tego tytuhi osia_gnaj:eni(e}am) w roku ubieglym
dpchod w wysokosci:
ft ,f ) rt f^"

IV.
1.Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza^takie osoby — nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

akcje te stanowia_pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:
Z tego tytuhi osia_gnaj:em(ej:am) w roku ubieglym dochod vV
2.Posiadam akcje w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe^-^mitenta akcji:

,

.VA .'...„. hv r.vA.h...iA

Z tego tytuhi osiaignaj:em(^lani) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
K1^

id*9hvi

^-\\.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z \\^'la^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odre_bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwia_zkow lub od komunalnej osoby pravvnej naste_puja_ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i date_ nabycia, odkogo:

VI.
l.Pro\vadze_ dzialalnosc gospodarcz% (nalezy podac form^ prawnq. i przedmiot dzialalnosci):
\M
LA....J
JA."..£•.
$&?...&}!.&*&

— osobiscie ......................................... ,^.-.t..t,
•—- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi osiajmajem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzajdzam dzialalnosci^ gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forme; prawna^i przedmiot dzialalnosci):
— osobiscie
•— wspolnie z innymi osobami

,V>.'..^-.

,

kVhV

.

Z tego tytuhi osiajmalem(elam) w roku ubieglym przychod dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (nazwa; siedziba spolki):
—jestem czlonkiem zarzajdu (od kiedy):

4

tf/.A-

M .l.^

/ i
Q.....i.?^...
^r.)?.r.(i .c.7-.^

—• jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..... \A :. .V. .... —"r?
—" ,\ .'vV.'A.

.......................

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ........... W.y.C ....... £r.9..r.H.v3iii. .....................
.................................................................................................................

.W.....O

....................

Z tego tytuhi osia^gn%lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ....^."I.C......d.t?..i'.A&3*4..
........................................................................................................................................... W.....J.
VIII.
Irme dochody osi^gane z tytuhi zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj^c., z
podaniem kwot uzyskiwanych z,kazdego tytuhi:
{

IX.

^

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
•zvpodac markg., model irpkprodukcji)- -' *^-*"J/- • l / a / n
'r

x.
Zobowiazania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciagniej;e kredj^ty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwia_zku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): ............................................................................................................................................

CZJ^SC B

Powyzsze oswiadczenie skiadam swiadomy(a). iz na podstav/ie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podame nieprawdy lub zatajenie pravvdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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(miejscowosc, data)

*

/

(podpis)

