
OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE

,J.9.JY.1.~.t....~.~~.~~i~~~~.,.Q(·..?.f1.'rr.
(miejscowosc)

Biuro Rady Miasta
t.ati.<;.uta t.r 1JI Lt

wplyn~lo dnia .~Q..Q........... "
l.dz zal. .

1. Osoba skJadaj~caoswiadczenie obowi~zanajest do zgodnego z prawdct,starannego i zupetnego
wypetnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg61nerubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba skJadajetcaoswiadczenie obowietzana jest okreslic przynaleinosc poszczeg61nych
skJadnik6w majettkowych, dochod6w i zobowietzan do majettku odrQbnego i majettkuobjQtego
maJiensketwsp61noscietmajettkowet.
4. Oswiadczenie 0 stanie majettkowym~otyczy maj~tkuw kraju i za granicet.
5. Oswiadczenie 0 stanie majettkowymobejmuje r6wniei wierzytelnosci pieniQine.
6. W cZQsciA oswiadczenia zawarte Setinformacje jawne, w cZQsci 8 zas informacje niejawne
dotyczetce adresu .zamieszkania skJadajetcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosCi.

CZ~SCA

Ja, niiej podpisany(a), T~.d...~/.?:-. ;]).~~J.. J

. (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ..J..4.~.Q.1..:.1S.$U w ~~ .e...I;S::?.Q.:di ..e. .

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy zdnia8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 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 iNr
214, poz. 1806kzgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w sklad malieriskiej
wsp61noscimajqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny: _



I~.. Dom 0 powierzchni: ..Q)~....... m2, 0 wartosci: ..?t...f.Q./9f/P( ..9.w........ tytul prawny:
,( ( "................:\)i ..~.. :c ~ &~..~ 0'::), '~.'''''''''''''''''''''''' .

G\)' ~ f.'\r r, d2.J.• • • '.' \ 7 ".... ~ ~ r G'2 .2.· Mleszkanle 0 oWlerzchnl. UL.. ~wartoscl. t ..f2......... . e 1 fytul prawny.

3. Gospodarstwo ralne: ~\', rf)cJ, . C\{' -f)~
rodzaj9.oSPodarstw~: J~.,~ tJl::Q~~.\,.:.i ,powierzchnia J.l./.(', ..~.v.a'.~;;..
a wartosCI. \\l.Lf. ~ .~ \L rodza]zabudowy d.LC.d!.Qt!(.c (J
~:;:~~;~'~~~~~;·~~~~lr~~~~·;~~~~·~·~~~~~~~i···········..···· .
............................~ ..:.L ...&d'f Cb~.....................................................

4. Inne nieruchomosci: . _ f1-. .~ ,.J). I 11 cJ
powierzchnia: ?t(.6. ~.I ..Q. .3.CUlUO.J1.~.v.l.~ 4J((()iV.eeu ~ ..~' ..Y P
o wartosci: ~.O"CCQ'('~"" ..,;;?;.i.. .
tytul prawny: W..~~. t0l<::7.:>.:":Y)~.L. .
powierzchnia: N~.(;.,. ~ ':I..~\r · ·..· ·.·· .
o wartosci: N L~••c.. ~r ..~ .
tytulprawny: AI.l.[ C ~ y.u"J .

III.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6W,

.....~ ~t6?C~.~~~~~~t~i~".~iy~<f~:.i.~~ite.nt •..ud.Zi~~~: .

~~~;~~·;~·~~~~~i~~~~~;·~~~~~~i~·~~~·~·~~;~~:··~;~:···.·.·.i{i4·.··.·.·.··d~.·;~·?·.·.·..
~·;~~~·~~~·~~i·~·~·~~~~~~;~·~~~·~~;~~~·~~~~·~·~~~~~~~i:·::··.jl;;::t::::dJ€I.j..~ii::·
.........................................................................................................................................................................

..~:..~O.Si~~~~..U~Zi~ ..~.fl:~.t~~~~j~~I..~y.....~~~~ .•ii~~~ ..i...•.~lte.n.~..~~~i.a~~•

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

Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) ~ rpku Ubieglym~OCh6d wy.sokosci: .

... JV..1:.r2......... lif....................................... ..·..



IV.
1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udziafemgminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w,w

.~".~".h..U.".~~t~i".Z.:.~.~~r.~.".~I~~.~~Cjt:.
~~~j~·~~·~~~~~~i·~·;~~i~~·~i·~~~~;·~;~··~~·~~··~~~~;·~·~~~~~;·::::::::::::N:~~:~::::::::::Ql;Zt:f:.~~::::::
.::.t::~;:=..O:~::~~:~~~:~~~::~~:::~;r~?2::::::li=:::t:::~~tt~~~:::~~~jt·
.~ ;~~~~~;~~;~~~~~.~~~;~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~;
........................................~ Gi. q.(r .
V.
Nabyfem(am) (nabyf m6j matzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) ad

Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub

ad komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - naleiy

~~". ...~~i"....~t".".i•... i....~~t~....n.•.~Y.Ci~:.~... ~Og.".:... ::::~::~:::~::::::::~~~:£~::::



~1~p6IkaChhandlowych (nazwa, siedziba sp6lki): N.,:..!?. ~J.~ .
..jestem czJonkiemzarzqdu (ad kiedy): rJY. ~c' '~""fr~ .
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ru.~{L.. ok:d:.y.... . .
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): N.J.'.c... ~Y; ..( .
Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtymdoch6d w wysokosci: P,v..cC ..

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub~~~ d:iatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kamrgo tytulu ,:· ..e.·Y.l1·f?'~-.I~3 Lt~5.d.~S:OI..~...kti(l.f
.JQ'OJ(.I9.9..;:d u.~rl~~':R.Y\ ?,~~.u~1s:~·Y.t{~~( ~
..~.:Y.\:.~'d\ ~~~ ..o (.~:~.~ .( ;.: :.(@,~.~ uJ
..x-e.. Q~e..&.m.~ \h~\.~ dn&~~~ ..~o.~ 2~~ 1\t~
...W~ ~",,~ C£.0tb~. '\~\ ~..b·~·i .
..... :f.Y.\. '.u...1C\.~ 0..~~o.l\.:~ \~~.1:~ '< ..

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nalezy po~ mark~, model i rok produkcji): r .
9g.~~g :29.§ ~.!\..l l~S?.....~.~~S!At~.Y.'lfu'L.......
~~~~~~J.~lI ·..·..·..·~ ..)~~lJ0.··~Y.l·~·( ..· .
X.
Zobowiqzania pieni~zne ° wartosci powyzej 10.000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
l,£. v...,& ...•. C?J.M.,9dit. .. .h.:ud.~.'J1.kAQ. pqX:'!J.I.J.&!M ..arO
.\,t> ~ ~J..J..\.:, ..6.~ Il¥.!l .. G.lF.. 0.~~LL-e. ~~.2a,Vl/ ~



cz~scB

Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z pom. zm.)

Powyisze oswiadczenie skladam swiadomy(a), ii na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

i~Y\.J....~~~C4·~Oj~V
(miejscowosc, data)

Jd;Jpv.. ...km:~}-
(pod pis)


