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oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy GnielYoszów
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Uwaga:

- srodki pieniężne zł'omadzone w wallcie obcej: 
-l\\Ł \LTV Cui
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(m'ejscowość)

1.

2.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Je)eli pószczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpisaó "nie dotyczy"'

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleźnośó poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską wspólnością majątkową'

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadcz€nia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotyczące adresu zamieszkania składające9o oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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(imiona nazwisko oraŻ nazwjsko rodow€)
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po zapoznaniu się z przepisami UStawy Z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U' z
żoor i. Nr 142, poz' 1591 orazz2oO2r' Nr 23' poz' 220, Nr 62' poz. 558, Nr 113, poz. 9B4' Nr 153'

poz. 1271i Nr 2'14' poz. 1806), zgodnie z art. 24h te] ustawv oświadczam' ze posiadam wchodzace w

skł2,1ma}źPńŚkiPj WŚpólności maiatkowei lub stanowiące rnÓj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
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tytułprawny: !-łts!i)c'\! * \'ui 1'ęENP!Ąt\x'1 ; N:..t-5Ł_ lSt.
J' Gospooarstwo rolne:rod1a] gospooa'Slwa ' 'Ń' Ę wrłćŻ(

powierzchnia:'''''' o Warlości:
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1' Posiadam Udzjały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub

pr7edSjębiorcóW, w kló'vch JL.eslr Czą Ia(ie oSoby. - raleźy podac lic',bę i emiIe1ta

L,d7d,o^: Nitr- UJ((CZ\
udzialy te 512n6y7ią pah et w ękSŻy n Ż ]0% udzialovr w spolc e'

_.LJo L)L_,l, 05qll 4e1 (ęl.n ).t lo\' 1_|.g]rnlJo.toJ wr,t',-o\osu: ''' '''

2 Posiadarr uozialy w lnnyc1 Spótkacl' handowyqr ;- na|eży podac liczoę i enitenla

Ld' aiÓ"\' '

Z leqo tytL}U osiąg1dem(ę,am) W rokU Ub egłyn doc']ód w wysokosci:

IV.

'1 ' Posiadam akcje W Spółkach handlowych Z udziałem gminnych osÓb prawnych lub przedsiębiorcÓw,

W klÓIVCn Jczestn;c./a tahic o56gy - ^"leży oodac 
''"'o. ŃTł""'"s:lG czu

akCje te sLa1owią pakiei W ękSZy liz 10o'" akc]l W spólce'

., Iego L}ĄUłU oSią!n4em(ęlam) w roku ub eg'ym dochód w \ĄysoKosci:

rodzaj zabudowy:

tyluł p'awr y

z tego i!,tUłU osiągnąłem(ęłam)w roku ub egłym przychód

Nabyłem(am)(nabył mÓj małżonek, z Wy}ączeniem 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 Żbyciu W drodze

pr./etd19U . naleŻy podac op'S mienia idatę nabyC'a' od kogo: '''''''''''
\-\iE tłI'VCZY

I



2' Zarządzam działalnością gospodarczą lUb jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej

o,":":""."]:".]./yoodaćlormęo1awr^aozedrot.Ńi[".35ąCżł'

o so b iŚcIe

- wspólnie Z innymi osooaTi

Z tego lyłułu oSią!nąłem(ęlarr)w roku ubregly- doLnÓd W \ĄySo(osci: '.''''''''''''

v .

W spÓłkach handlowych (nazwa, siedziba spółkr):.' '''''''N'!ę_ b'i! CzY' .. ..

- jestem c7łonkiem zarządu (od k;edy): '''''.''''''''''
- .eslem CZłonkiem rady nadzorcze1(od kiedy)'

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):'

7 le90 tytul.r oSlągnąlem(ęłam 1 w roku .lb'eq,ym oochÓd w wysoKości: ''.'''''''.''''''''''

vl .

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnośCi Zarobkowej lub zajęÓ, z podaniem

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10'000 złotych (W przypadkU pojazdów

mechanic7nych należy podac marhę' mode'irok produkcj ):

Si\!\ O-Cj{DD DsDl]au\!_ . \gNr 
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x.

Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10'000 Złotych, w tym Zaciągnięte kredy'ty l pozyczkl oraz

warunki, na jakich zostały udŻielone (wobec kogo' w związku z jakim zdaŻeniem, w jakiej wysokości):
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Powyższe ośWiadczenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art. 233 s 1 Kodeksu karnego Za
podanie niepraWdy lUb Zatajenie praWdy grozi kara poZbaWienia wolności.
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