
OSWIADCZENIE
radnego gminy

WNY W KRZY^ANOWIE

(miejscowoic)

Uwaga:

1. Osoba sktadajijca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z pra\vd;j, starannego i
zupelnego wypelnienia kazdej rubryki.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduji| w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy
wpisac i,nie dotyczy".

3. Osoba skladajaea oswiadczenie obovvia/ana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow majqtkowych, dochodow i /obowiayari do majijtku odrebnego i maj;jtku
objetego inal/ i 'riska wspolnosciq maj^tkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majatkn w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pi

6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawnc
dotyczqce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZF.SC A
s~-

Ja, nizej podpisany(a), J.WljftVJtew....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko

w

'&!..yM*^&$?j.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^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 maJzehskiej wspolnosci majaj:kowej lub stanowiace moj maja^tck odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:



- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

, ' • /vi i / / n v ni ft i '- papiery wartosciowe:

i\.}~.

na kwot?:

II.
(Q

1. Dom o powierzchni: ....^.-C m*, o wartosci: /lr!^.Y.^.Y.jl

tytul prawny (.

2. Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartosci: 0/rl^.f^.^y.V&Vj

tytul prawny

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: M^(WW&.... IW. ?W/VA. , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytul prawny: v

Z tego tytulu osi^gn^lem(^iam) w roku ubicglym przychod i dochod w wysokosci

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: /XVW:

o wartosci:

tytul prawny:

III.

l.Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub

przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitcnta udzialow:

AvlC •J"

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

Z tego tytulu osia.gnajem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:



2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczbc^ i cmitenta udzialow:

/, tego tytulu osiqgnqlem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

IV.

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

przedsie_biorcow, w ktorych uczestniczq takic osoby - nalezy podac Hczbc i cmitenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spoke:

/ tego tytulu osiqgnajem(ejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2.Posiadam akcje w innych spolkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitcnta akcji:

7 tego tytulu osiaj>najem(c,lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.

Nabylem(am) (nabyl moj mal/.onek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqlku
odr^bnego) od Skarbu Paristwa, innej paiistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
tcr)lorialnego, ich zwia^zkow lub od komunalnej osoby prawncj nast^puja^ce mienic, ktore podlegalo
zbyciu vv drodze przctargu - nalezy podac opis mienia i dat£ nabycia, od kogo:

J

VI.

t . Prowad/e dzialalnosc gospodarc/q (nalezy podac form^ prawnq i przcdmiot dzialalnosci):

- - osobiscie .

- - wspolnie / innynii osobami

Z tego tytulu osia.gna.tem(elam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:

2. /arz.ad/.am dzialalnosciq gospodarczq lub jestem pr/.edstawicielem. pelnomocnikicm takiej
dzialalnosci (nalezy podac ibrme prawnq i przedmiot dzialalnosci):

— osobiscie j.^J-.C

— wspolnie / i nnymi osohami



Z lego tytulu osia,gnajem(ejam) w roku ubieglym przychod dochod w wysokosci:

VII.
1. W spolkach handlowych (na/.wa. siedziba spolki): ........... CCA^

- - jcstcm c/lonkicm zarzadu (od kiedy):

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

7. tcgo tytulu osia_gnajem(eiam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osingane z tytulu zatrudnicnia lub innej dzialalnosci /arobkowej lub zaj^c. z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

ix. l^> /vni ^ (;/, tf A1 - I/ *? *) 0 , o u'
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10000 zfotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalczy podac markc. model i rok produkcji):

x.
/obowi^zania picniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych. w tym zacia.gnicte kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaiy udzielonc (wobec kogo, w zwia,zku z jakim zdar/cnicm. w jakiej
wysokosci):

i h 'î a^u..../!.̂ 1..̂ ^



Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie an. 233 § 1 Kodcksu karncgo za
podanic nieprawdy lub /atajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

,
'


