
I 
URZĄD GMINY 

GZY 
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 

WF'ŁY ~ : _ o 
dnia .................................. 

Radnego gminy 

Nr .,. ..... _...0 .......... 
r I -

podpIa .............:lit............ ..s~b~1\ ~.lP.~~.ą,~~~dnia1~ :1Y.J.9.13>. r. 

(miejscowość) 

Uwaga: 

1.0soba 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, należy 


wpisać "nie dotyczy" 

3.0soba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych 

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego 


małżeńską wspólnością majątkową. 


4.0świadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą. 


5.0świadczenie c 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 położenia 
nierucbomości. 

, , ~~~~r;d~Sany(a),J0. .-(l,.1v!fl~~~1 .. ~~.~~])~~ .......................... 

'(JW ·.iq~.g (lll3J.9na 1 l2:~ISko oraz n~sko rod.pw~) .' f .. I . 

urodzony {a) IlEJ:J{~ .:":.')' ."' I.l.....w . "Pr:M/Wj)zg~(}:;('}:I. . .' . .... W.ti/t,j,j/J.Ck t1,u(.e. .. 
_.(...c.).&.~)<:9. ..-:-.rn01?;0-(.1I:()!~ /1:). ................... .. .. . ................ . ....... . .................... .. 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

r (Dz. U. z 2001.r. Nr142, poz. 159,1 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, 
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24b tej uStawy oświadczam, że posiadam 
wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny: 

I. 
Zasoby pieniężne: . ' 1 

: .śrO<l~ ~i~~~e ~~o~a~ne ~. ~~UCie.!'Ols~~j: ..... ·.·iil~a....~~Q~............................:::. 

.... ...... ................................... .. ....... ..... ..... ......... .......... ....... ~.M.ł·3C.2~ .......... . 

-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........ .V.li..~... .d.o. i.~.c-z.~................. ............. . 


::::::.:::::::::::;:;::::::::::::::: ::::::::::::::::::: :::: ::: :~d.a't!~~ :.:::::::::::::::::::::::: :::: 

- papIery wartosclOwe: ......... . .................................................. ..~.. tio.mCl-.r.J..... ........ 

... . : .... ~T~ ............................... . ............ . . . ......... . .......... .. .. . . me... ..d.J:>t~e2-~... ........... . 

. t.;l!{. . '=lfJ ............na kwotę: ............. . .................... tlt.t,. . .dDi8ur········ ··· ····· ·· ··· 


http:rn01?;0-(.1I
http:W.ti/t,j,j/J.Ck
http:lP.~~.�,~~~dnia1~:1Y.J.9.13


-

II. 	 i M~ ifd 

u :'.::: •l:~:r~=~rk.;U~.4i1~·~!~j;44~~arto~i ..J~ .~... . ...... •~.' .. . . ~~... • ::'::••' : ••:: •• 


M· zk' . 1-._: 11'" dO:t:L\C7)A 2 ' . mil rI ~i rJ2. 	 les arue o pOWlerzcwu: L..:".... · ..O.. ·(j"m , OWartO~Cl : ................... .'-:Y.J W·.Zll ................... 

tytuł prawny: .. . ........... .. ............... :............... ~.t. .. .do.t~ . .~............. ................... . 


3.Gospodarstwo rolne: 	 . l . i 
rodzaj gospodarstwa: ... k1.~ L. .. ~~.(,. . .... ... : ................. , powierzchnia: ...t:'l:l.~ ..d.C1 ... .c:~~ ..... 
o w~ości: ........................................ 1'1 .~.... cw. {~~. ~..................... ..... ............ .. .. . 
rodzaj zabudowy.. . .................... .... ......h .e.. .. .de>. .6.?-.. ......... •. .....•......... •.•...... . ........ 
tytuł prawny: .............. .. ........ . ............~ ..~k.~~.~ .... ..........................:.... ........ . 
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:. me. .dal 9 .. 

4.Inne nieruchomości: . L 
powierzchilla: .............. . ...tt. Q. .. .da .. .':- .z, u............ ..... .............................. .. .. .... .. ... . 
... ............................... Yl~·L .. !i.ob'(t 2.1t ............ ........... ................................. .. .. . 
o wartości: ........ . . . ....... .. nł.-.....cLot.~. 't t:J .............................................................. . 


............ ............ ..........~. dni~ 'J.1} ....................................................... ....... . 

tytuł prawny: . .. ............... nlQ. .cto.tt't7..C,d····· .. "............ ... ........ .. ...................... ........ . 

... ... ................... .. ...... :Yl!tt .d.oi~·Y"L~ ......... ..................... .. ..................... .. ........ .. 


IV. 
I.Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub 
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i remitenta akcji: ..... . 

.•.:.• ::: ••.•.. :: .•.:...•...•..• :.: ••..:.•.•. ::.:.::~~ : ·~24ffk~•.. ·•• ::::0 o:::: .• o'. o••• ·•• ::· o: .•. :: o:::::. 
~cje te ~O~lą~a~et~.ę~oZY ~~ .1 °0/: a](cJi~ s~~~e~:·... ·.·0: :0'..:;:.:j:f~/::; o'.o:.. :·00 0·.·.·.·.o..:.'0
Z tego tytułu oSlągnąłem(ęłam) w roku ubIegłym dochod w wySOkOSCI: ........ .. ... . ................ .. 

2. ~osit,~~e o~ oir1n~c~ S~Ó~~hhlIndl~~Ch. ~ !lale~ p~daćlicz~ę i~l11ite~~ oal<cji ::~: :.... 

it~~~ ~i;; ~~;=~~~.;i~;~t~bi~~~d~~h:ci; ~~~k~ś~i:iiAi:.dOliiio~::. :.:: 
.... .. ...................... .. .... ....o...............00).(1..0.~c:,un .......................o...o......... 




-
V. 
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek ,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku 
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu 
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które 
podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ........ ..., 

······· · ··· · ·· · ········· · ····· · · · ···· · · ~zcL°f·W1 ···· · ··· .................................................. 


::::::::::::::::::::::::~~:~~~i:::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: 
VI. 

I.Prowadzę działalność gospodar~zą (należy podać fonnę prawną i przedmiot działalności): . .. .... . 
... ... .:: .: .... .......... ........ ....r.~~ ..dol~~~t·· ' (j o"l ' ;~ '" ....... ............... ~ .. .... ...... ...... . 


- OSobiscle . . ,............ .. . . ...................... , ...,.......~......~...... . ....... . .. ... . . ..................... . 

........... ......... ................. .... .... ......... ~e...d..o ff' C::?:~ """""""""""""" "" """" '" 


- wspólnie z innymi osobami . .. .... . ... . . . ..... .tI.~ .cbo wz.~ ... .... .... .... ... ........... ................ 

..... .. .... . ... ...... ................. .... ........... M..<.-..d-D.t1}~?-.Cfr ......................... ... .,... ... ... .... . 

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .w .doiV?q. 


2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pęłnomocnikiem takiej J 

działalności (należy podać fonnę prawną i przecim}ot działalności): ..ruf. .~9. ~ ..... .. .......... . 

.................................... .....................~'-<-t .M t ~-(. C2. g............. ............ .... ....... .... .. 


- osobiście ..... . ... . ............ . . ........... . ...... .fJo('iL .dot.(~r-'t~ ............ .. .... ........ .. .......... .. .. . 

.. ..•. :.••: ....: ....•••.••.••••• •• :.•........• ••....•.. YJ:G.f4 ••~~~~ .• . •• .• ............................••......... 


- wspolnie z lTIllynll osobatnl......... . ......... ML...... . '..Z .~ .... ................... ..... .. ...... . ......... 


Ż.;~~~.~ ~~i~~~;';(~~i .;';~k,;·~b;~~ ~:ch~~~l~~h;;d·;;;:;;;~~k~~;;...~;e..adiji.8 

VII. ' dDi 

W spółkach handlowych(nazwa siedziba spółki) : ....... . .... . r.0:- .~ .. ......~>1.~?-.Y................. ... ...... 


.j ~~;~;;;~~i~ili~;';·~.i~dii~d~)~ :::::::::::::.::. ::::::;;7:. .~?;,~:::::.:::.:::.::::::::::::.. 

.·j~;~;;;~~i~ili~;'; ;;.d;.;';;&.;;~;~j ·i~d ki~d;i~ ::::::::::::::t.:~'1i:~fd :: ::::::::::::::::::::::::.. 

.j~~;~;;; ·~~~ili~;';·k~;';;;ji;~~i~·~~j· (~dki~d~i·:::..:::~: tfif.~:'1:::..::..:..:::........ :.:.. :.::.... :.. :: 
ż ;~~~ ;;;';b; ~~i~~~;';i~i~i .;' ~~k,;~bi~~;';·d~~:~~:;;;~~:i~:::we. :Ckii ·:i { ::..: 

VIll. 
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dział~lności zarobkowej lu 
podatkiem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:. . . ... . . .. " . . ... . . . 
2 t~..r~~ .choW~1l~tf;;~·If/l .. o~'I ~ .. ..... . .. . 

.. w..~4,~gh.~~r... A8'O.. .ilJ..l..... ..... .. .. .....H1 -cf:f7Jf-fA.~~
.. ;t':-.. 

J- . 
, 

2.1~cJ.v. . ·fdm~ ..~I~ . ns.t.t:O~Oh'ł rJ 'efilro: . ~1":':'• ..~,IJ...L.J.i.~tIr-ł'f":'-:-:-, 

... .. ~~~,.JL ~e .. ~.IGlf.rnlve~ n.u. ... .. . .... .. . ~"'/I'V1 

...9....... .O.:;z) ,. ......... .. ... .. ....... . . . .. ....... . .. . . .... ..T.'!. : . 1:,.. . •':'d
~:":'7 . ~~~ 

IX. 
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów 
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ... ... .h.I. t. ...~~~t?'f ... .......... ... . 



/ 


:::: ::::::::: ::::::~f :ł~:~L:::::::::::::::::::::::::::::::: 
x. 
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki 
oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

wysokości): .. ...... .... ............... .. .. r .Ct... ............. ... .... .. ......... .. .................... 


............ . ... . ....... ...... ............... .Y.H~e. . .da ................... ... ... .......................... ... 


............... ............... ...... ..... . .. ..ni ....d. ...... .............................................. . 


... .... .... ........ ..... ................... ... nie ..cJa{ ...... .. ..... .... .......... .. ........ .............. .. . 


.. . ... .. . .... .. ... ... .. . . .. . .. ... .. ... . . .. . .. . rJ.l.t.. .d ..... .. .............. ................................ . 


. ..... .. .................... . ......... .. ...... YJ~L . d ..... . ... .... ............ . ................. ... . . .... . 


..... ....... ... ........ ...... .... ..... ... .... .Y.1.lt .cicl .. ........... ... ....... ,............................ ' " 


................................................' ~ .cl .......... .. ......... .. ................. ..... ......... . 


......... .... ..... ....... ..... ... ............ .n.' !L.. 


.................. .. ... ...... .................r.>:\.o... . 


............. ..... ......... ............ ... ... .t1LQ. .. 


.............................................. hl.[.. 


.. .......................................... ..m.iL ...cl 
CZĘŚĆ B 

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

?<rJf3i~kt~ tllld)~?kJ~ę-..JB ~J.t?;f.3 ...a (miejscowość, data) 




