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OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE ,

URZ4D GMINY W KRZYZANOWir

radnego gminy
xi f\ J

., dnia

Uwaga:

1. Osoba skladajaca oswiadczenie obowia/ana jest do zgodnego z prawda^ starannego i
zupeinego wypehiienia kazdej rubryki.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nali- />
wpisac ..nie dotvczv".

3. Osoba skhidnjiu-u oswiadczenie obowiqzana jest okreslie przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj^tkowych, dochodow i zobowiajzan do majatku odr^bnego i maj^tku

matzenskq \\spolnoscia majatko\\a.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic^.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W i vesci A oswiadczenia zawarte i"$ informacje jawne, w tvt st i B /as informacje niejawne
dotvrcz^ce adresu zamieszkania skJadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

A

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
Ja. nizej podpisany(a). . ..ft.L

{J

urodzony,a) ..... $.rj.0.l4.3.k£.« .................... w

(mieisce zatrudnienia. stanowisko lub lunkcja)

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. Mr 23, poz. 220. Mr 62, poz. 558, Mr 113, poz. 984.
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806). zgodnie z an. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchodz^ce w sklad malzeiiskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj majalek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne:

- srodki pieniezne zgromadzone vv walucie polskiej: ,



— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: .

- papiery wartosciowe: .<tf.lt..

na kwote:

II.

1. Dom o powierzchni: m , o wartosci:

tytut prawny

2. Mieszkanieo powierzchni: ......... m2, o wartosci:

tytul prawny

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: . . ,tf?l. (.£... ..p $3J. $ . t f * .......... , powierzchnia:

o wartosci :

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytuhj osia^gn^Jem(etam) w roku ubieghrn przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .......... #./>.... ?( /̂.#.̂ ^

o wartosci:

tytul prawny:

III.

l.Posiadam udziafy w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub

przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udziaiow:

/

udzialy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10 % udziafow w spotee:

Z tego tytulu osiaj>naJem($Jam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta udzialow:

Z tego tytulu osia£najem(eiamfw roku ubiegiym dochod w wysokosci: ..,.<!'.?. I. f..
(&.{J$^.Q&.&J(Md

IV.

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

przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicza_ takie osoby - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce:
...&.LC. &A&£.U£%1/....

Z tego tytulu osiajmajem(elam) w roku ubiegiym dochod w

2.Posiadam akcje w innych spolkach hantjlowvch - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

Z tego tytulu osiajmajem(elam) w roku ubiegiym dochod w

V.

Nabylem(am) (nabyt mqj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorza^du
tervtorialnego, ich zwia_zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^puja^ce mienie, ktore podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

VI.

l.Prowadz^ dzialalnosc gospodarcza^ (nalezy poda£ form^ prawn^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie

- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiajmajem($tam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci: .<^/,f...„.„....

2. Zarzajdzam dzialalnosci^ gospodarcza^ lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac forrne^ prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

- osobiscie m/..r. w.&<£y..£tM.
' *"" *, / ,*. *r^

- wspolnie z innymi osobami ^}.^..t,....£^/..C^<2,H/..



Z tego tytulu osi4gna_lem(ejam) w roku ubieglym przychod dochod w wysokosci:

vn- , , j
1. W spotkach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki):<2^^X..7/.C.Mt////....C<y.-/.

X.&O2 If.(££.(..,. Mfttflu, W&M?2&tf'f&£l..',..(. ..//>P.<WJ. '£. i.C.. &.
-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

............................. ^fof»#
-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kieciy)-

................................... <Mj.t..0/0
-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

............................................... WL£....&J.&£J/.
Z tego tytuhi osiqgn^lem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: &J/..£...O.3J.Q&.

VIII.

Inne dochod> osi^gane z tytulu zatrudnienia lub jnnej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z
podaniemjtwpt uzyskiwanych z kazdego tytutu: ..M.'d.\fy.'i1.J.j..4.Ju ....... h&M.Z.&Lr.'iuA&CA ...............

JMl&M.L&../UwUt^ ...................................................

IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 1 0 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marke, model i rok produkcji): /fflM£..&.(23/J&$£&&te. ....................

\

Zobowiazania pieniezne o wanosci powyzej 1 0 000 zlotych, w tym zaciajni^te kredyty i pozyczki
oraz warunki. na iakich zostaty udzielone {wobec kpgo, w zwiazku z jakim zclarzeniem, w jakiej

id):.!̂ UA4..̂ .̂ tt46 .̂..1S:̂ ^ ............

..... . .............. CM£llMJtt£j£L*^ ............



CZF.SC B

.,U. . .1.1- -J- : -

Powyzsze osvviadczenie skiadam svviadomy(a), iz na podslawie art. 233 § 1 tCodeksu karnego za
podanie nicpravvdy lub zatajcnie prawdy grozi kara pozbawienia vvolnosci.

(podpis)


