GMINY W KRZYZANOWIE
,
V).0lt. JOUfcu, .....

.j:^TimL£......OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
f®?OM»«,...........i
...............
radnego gminy
(miejscowoid)

Uwaga:
1. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowi^zaaa jest do zgodnego z prawda_, starannego i
zupelnego wypehiiema kazdej rubryki.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przj'padkti zastosowania, nalezjf
wpisac ,,nie dot>fczy".
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
skladnikow maj^tkow>'ch, dochodow i zobowiazau do majatku odr^bnego i majatku
objetego malzensk^. wspolnosci^
4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica_.
5, Oswiadczenie o stanie maj^tkoM'j'm obejmuje ro>vniez wierzj'telnosci pieniezne.
6. W cze^ci A oswiadczenia zawarte 53. informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne
dotycz^ce adresu zamieszkania skladaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.
CZ^SC A
Ja, nizej podpisarry(a),

&

©
'^

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

W

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie_ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie 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
wchodzape w sklad malzenskiej wspolnosci majatkowej lub stanowia^ce moj majatek odr^bny:
I.
Zasob}' pieniezne:
— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: .,

,

;

srodki pieni^zne zgromadzone \ walucie obcej:

c
— papiery wartosciowe:

II.
1. Dom o powierzcllni: ?/?'/. ....... m", o wartosci:
tytul prawny ..£?2^^X^^X^^
2. Mieszkanie o powierzcllni: ......... m .0 wartosci:
tytul prawny ......................... .".
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:____".r.-.Y. ............................. , powierzchnia: . . s . .X/f77 ......
o wartosci:
rodzaj zabudowy: .
tyrul prawny: •
Z tego tytuhi osiajpialem(ej:am) w roku ubieglym przychod i dochod w wwSkosci:,
C4GC$-.j£ C&&4/

4. Inne nieruchomosci:

?

powierzchnia:

o wartosci:

m.
l.Posiadarn udzialy w spolkach handlo\^'ch z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsie^biorcow, w ktorych uczestniczajakie osoby — nalezy podac liczb^ i emitenta udzialow:

(/
udzialy te stanowia_ pakiet wi^kszy niz 1 0 % udzialow w spolce: y^
Z tego tytulu osia.gnawf'em(?!'am) w roku uhieglym dochod w \^'sokosci:

. .^7

./....

2. Posiadarn udzialy w innych spolkach. handlow}jch — nalezy podac liczbe_ i emitenta udzialo

Z tego t^ulu osia£naj:em(e_lam.) w roku ubieglym dpchod w wysokosci:

IV.

/

1. Posiadarn akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicza^takie osob}' — nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:

akcje te stanowia_pakiet wiekszy niz.10% akcjiw spolce:
Z tego tytulu osi^gnaj:em(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

2.Posiadam akcje w innych spolkach Imidlowych,;- nalezy podac liczb§ i emitenta akcji:
.................................................... ^.^...J^^^^<^^. .........
Z tego tytulu osiqgnajem(^lam) w roku ubieghondochod w \\ysokosci:
V.

Nabyiem(am) (nabyl moj malzonek, z \vyla_czeniem mienia przynaleznego do jego majatku
odr^bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawoiej. jednostek samorza_du
te^orialnego., ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej naste_puja_ce mienie, ktore podlegalo
zbj'ciuw drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i dat^na^ycia: od kogo:

VI.

l.Prowadz§ dzialalnosc gospodarcza_ (nalez)' podac forni^ prawna^ i przedmiot dzialalnosci):

i^~'^j'^~^

osobiscie
— wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiagnajem(^lam) w roku ubieglym przychod i^ochod w
2. Zarza_dzam dzialalnoscia_ gospodarczq. lub jestem przedstawicielem. pehiomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac fonn^ prawna ifprzedmipt dzialalnosci):
^&>Jr?'<2&>
osobiscie
• Tt^ffr*

wspolnie z inmiTii osobami

*X» *^* **" • >

Z tego tytulu osiajmaiem(e_lam) w roku ubiegryrn^Srzychod dochod w wysokosci;

_ r
1. W spolkach handlowych (nazwa, si
•jestem czlonkiem zarzajiu (od kiedy):
•jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
—jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi^gnalem(^lam) w roku .ubieglym dochod w wysokosci:
VIII.
Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej d^ialalnosci zaro^k;owej lub zaj^c, z
podaniem kwo^uzys^wanych^ kazdegojytulu: ^j^G/^^^^.^^.^..^Q.f7^r^^..^?^.^^^.C^

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlqtych (w przvpadku poiazdow
mechanicznych nalezy podac.?narke.modeLi roknrodukcji): ^^.^/^...^.^^^'^^r..^^?^..^,^^

?

Zobowiajzania pienie_zne o wartosci po\v>'zej 10 000 zlotych, \ tym zacia^gni^te kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaiy udzielone (wobec.kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci):

-^ ^fe

~~ r r

CZI^SC B

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodelau Ikarnego za
podanie nieprawdy lub zatajenieprawdy grozi karapozbawienia wolnosci.
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