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URZĄD GMINY 
GZY 

WPlYNĘlO'~NO (~74fplgfd(C!l", dnia N,O}!CfI!r
tlnia ." ..a~(~~".~O.ALL. 

(miejscowość) 

Nr pisma ".~""""_"""". 
. . OŚWIADCZENIE Jv1AJĄTKOVIEpoopis """'~"""'_ 

radnego gminy 

Uwaga: 
1. 	 Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, 

starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk. 
2. 	 Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku 

zastosowania, najeży wpisać "nie dotyczy". 
3. 	 Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność 

poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku 
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 

4. 	 Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 
5. 	 Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne. 
6. 	 W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje 

niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca 
połoźenia nieruchomości. 

CZĘŚĆ A 

Ja, niżej podpisany (a), ...f#..ep.!.? .....	r.t?.cjPt!7.y............................................................... 
(imiona i nazwisko o~isko rodowe) 

urodzony (a) .tf.~ ..l.rf.:IIg.'t.9..r.:................................. w . ~ J:.I'1d.Md~;1?:..t!.qj.q!(M................ . 


:::::::::::::::::::fif(da~~Ji.&:~i.o.ę:;:i.gd!?id.iii.;~:;j:;:50Tliij,::: : : ::::::::::::::::: : ::::::::::::: :::::: 
(miejsce zatrudnien.ia; stanOWISko lub funkcja) 

po zapoznaniu się Z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz.l591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 
153, poz.1271 i Nr 214, poz.l806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiaqam 
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny 

l 	 / 

Zasoby pieniężne: 
• 	 środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : .L'ł.!...{J..f.ł...'1d.:........".... " 


; ... ·dki·····.. ·:·· .. :···· .... · .... • ...... ·dz·.. " .... " .. " ..al.. ·.. "."" "b·..··:· ·.. ·· ";~/~. 'd~f;:,;;;;Y"'"'''''''' ........................ 

- sro pleruęzne zgroma one w w uCle o ceJ . .~y........ ..... '. I .."'i ...................................... 


. ". 'e rlofy- papiery wartosclOwe . .f.J:!t.....k'.'···d .fI.?1............................................................................... .. 


...................................................... na lcwotę : I .... ·· ... ·.· .... .................... ··· ...... · ........ . .. .. .... . .. · •. 
n. 	 HSf"//JJOŚt /llJo/<?fło,./Ov . 
2I. Dom o powierzchni : . .. '?5:'O ................ m , o wartości: ...Jt!ą ..0.?,Q:?!..............."" .. ... . 


tytuł prawny : .tf.{C!.$.(ld.{, ... /!.!!-ł1f.c:fI!!.cx............. " ............... ..................... ... .......... .. .......... . 
zk' . hni ''','''aaŃC/Uf 2 •.2 M. · arue o pOWlerzcles :;i<tI.r:""'''T''''f m ,o wartOSCI : ................................................ .. 


tytuł prawny : ...................................................................... " ......................... ........ .......... ... . 


http:�1f.c:fI!!.cx
http:zatrudnien.ia


3. Gospodarstwo rolne : 

~o~:o~~~~o~!~.~(i%;ti.~~../~/~~·.···.·..·.·..·..·.·.·.·.......... .'..P.o.'vl.e.rz~~~... ::30' : ~~?:::: : ::::: : :: 

rodzaj zabudowy : ..Plc.r:(? ..l1#.f.~or.>..1'1.aw.m.I..q.(l.tr!fl'H..w.':1.~.ol. .... .. .... ................ . 

tytuł prawny : Mł:.rM(l.krf4/!.l.1 .. .J?ęp.. ..fł./ly....~1.'ttfl/fO"C?f... .~&.'q.I.It..jI:.?Pf!.k........... 

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...... . 
.fl!1!frkJd.,..o/.JJ. f.3.,?3. .1f....I .d()duf:I.- 2'!4Wfl ,,[ . 

4. irJr'e nieruchomości : 
powierzchnia : .4Ml.ę...d.ąryC/'y .............................................. .................. .. ................. .. ... . 
~.~~~~~·i·:· ·.·...·.·.·......;;,Te..·.·:~hr..ę;y.............·.· ..............:.·........:......................:............................................ ... ..............................:.... ...... ................ 

~·~~~~;··:··.·.·.·.·M·;.·~.·.·.. ........................................... .............................
d!i,·ry..·.·.....·.·.·.·.·............................ .........................................................

.. ·· .. ·.. ·.. ·· ..·..................·.. ·· ....J.i5jXf/i:,OJ/·(iiiijI),'ftmJC'(· .. ·· ·....·...... ............................ .. .... .. 


m. 
l . Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta 
udziałów: .......... .. .... ...M~~ ...d~f11r11 ...... ............. .. ........... .......... .. .................................. 

udziały te stanowiąpakiet większy niż 10 % udziałów w spółce : ..................................... 


z·~~~~·~ ·~~;;;;te:/(~!~tz~::t;~·bi~·~·d~~h6d· ;;~~~k~~~;·:·:::::::..::....::::::::::...... 

... .. .. ................ .. ............Ild.c.. d.Q/y~~trj. .................... ................................................ .. ...... .. 


2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta 
udziałów : .... .. .. .. ... ... .....MJ.~...d<fyk!dj........................... ... .. ......... .. ................................. 


Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...... ...... .... .... .... . 

.......................................;1«r:~ ..d Q&(k'!.!-! ............................................................................ 


IV. 
l. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub 

przedsiębiorców, w których ?czestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta 

~~~.~.~.::::::: :: : : ::: ::: ::::::::::::~~:~:::~~v.:J::::::: :::: : :::::: :::: ::::::: :: :: :::: : :::::::::::: :: ::::: : :::::: : ::::::: : : 

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .............. .. ..... .. .......... .... .......... 


z· ~~~~·~·~~i;;;~~~~~)·~~11i~~J;; ·d~~·hód·:;;·~~~k~~~i··:··...:....:......::..............::::....: 

...... .... ... .................. .. ........ fi.:!-l':f....rh.fJ.01..... .. .... .. ... ... ...................................................... 


2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji : 
...................... .. .. .... ... ... .... ,Mk.. .dPfj~........ .. .... .... ............... .. ................ ... ......... .. ..... ..... . 


Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) wroku ubiegłym dochód w wysokości: ....... ......... .. ..... .. 

.... .......... .. ..... .... .......... ......,M,/.e.. ..do.ry~.. .. ..... .. ... ......... .. ........ .......... .......... .. .... ............. ... 


http:f.3.,?3..1f
http:q.(l.tr!fl'H..w.':1.~.ol
http:P.o.'vl.e.rz


V. 
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku 
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej , jednostek samorządu 
terytoriaL'lego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które 
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo : 
............ ............... !W<Je....cJP.Jy.ry......... ............................................-..-_.. -. '" .- -..._, 

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


VI. 
l. Prowadzę działalność gospodąrczą (należy podać formę prawną i przedmiot 

działalności) : ...... .... /.UH. .. dą1~-1' '' ''''''''''' ' ''''''''' ......................................................... 


~. ~~~bii~i'~':::::::::::::::~;.·.i::?lifii;;i;f·:::::::·.::::::::::::::·.:::::::::'.:'.:::::::'.::::'.::::'.::::::::'.:.'.:::::'.::::::::::: 
-:;,;~6i;ri~·;·~;;;;ti·~~~·b;;;ci··.·.·.·.·.M~·.·.·d.e·~-;;;y·.·.·.:·.·.·.................................................................................................................... 

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 

2. ~~d;~;.;,..d;;~~~~ś~i:;,~~d~~bj~~~~·~~~d~~~~i~i~~·~~~~~~~ciki~~....... 
takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności) : .................... .. 


:.:~~~biści~· ::::::::::::::::::::~;::1kt1;;;;1'.:::'.::::::::::::'. :'.: '.:'.:'.:: ....:::::::::::::::::::::..'.::::::'''.::::'.:'.::::'.:::: 
•••••••••••••••••••••••••••• 0. 0 •••••• ,. 0.0 •••••• 0.0 0'0 0'0 •••••••••••••••••••••••• 0.0 •• 0'0 o ••••••••••• 0.0. ,_ ..................... _, ••••• 0'0 . 


- wspólnie z innymi osobami ... ,ML~...(jP.fr;~.................................................................... 


~.~.~.~.o·~~·~·~~·~~~·~~:k.~~;::r·g~·~~~·~·ó~..~.::~~~~ś.~~.~.::::::::::::::::::::::::.: 
m. 
w spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki) : ............................................................... . 
r .........................................................A11.(, ..4.~~................................................................ . 

- jestem członkiem zarządu (od kiedy) : ............................................................................... .. 


................................... ......................... .M:J:r.Jl~fy<0Af .."'''''' ................................................. . 

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ............................. ... ....... ........................... .. 


............. ... ....................................... ... ...Mt:ę....d9.1!t~...................................... ................... . 

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .... .......................................................... .. 
................................................. ..........,Mz~.~c:::J~ .................................................... .. ..... 

~.~~.~~..~.~.~i~~~.~~~~:.~.~%~~.ir;r.rfri~.~.h.Ó.~..~.::~.~~~.~.ci.:...:::..::::::..:::.-:::::....:::..: 

VTI1. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, 
z podaniem kwot u:ts'1t~1Ch z ka3:dego ~ : .................... : .................... ~: .................. .. 
.... ~laf-&aDt.. ..IH . ..d......I1f.Z1...I· ..c!f)efa.···J:(l((/.(}·e.9o.......I'f~6.QQZ/.....J ................. . 

.....:.t.. f!j(b,{i(. .. -f(jlh.ir.tJ.,~...dob1~.W..J.. ,?(T,ty$(..~.."f., .... ~/i(, .. :t-L. ................................ 

................................................................................" ........... ...... ..... , .. ............. .... ........ .............. . 


.. ........................................... , ........ .... ............. .. ........ y;. ............ .. ..... ... ............. .. .... , ........... ... ..... . 


http:f(jlh.ir.tJ
http:c!f)efa.���J:(l((/.(}�e.9o
http:cJP.Jy.ry


IX. 

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 


~~c.~aJJi.~~~~~~.~~e~~~~~.~~:h~~~~~.i.~~k.~~O.~~Cjl?:.::::::::::.:::::::::::::::::::::: : :::::::::::: 


X. 

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i 

pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim 

zdarzeniem, w jakiej wysokości) : ......................................................................................... . 


::::::::::::: ::: ::::::::::::::::::~::~1~l::::::::::::: ::: :::::::::::::: ::: :: : :::::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::: :: : 


..........................................................~........................ .. ......... .. ................. ................ ........... ..... . 


Powyższe oświadczenie składam świadom(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności. 

~f:(CI/.ąl«':!tlj/J/r.CJI. ..+.(@.29Jh, . 
(miejscowość, data) 


