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Uwaga:

1'osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2.ieżeli poszczególne rubryki nie znajdu.|ą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaÓ
"nie dotyczy".
3.osoba słłudu;ąca oświadczenie obowiązana iest okreś|ić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
mafżeńską wspólnością maiątkową'
4.oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5.ośWiadczenie o Stanie majątkowym obejmuie róWnież wierŻytelności pieniężne'
6.W cŻęści A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne

dotycząie adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy Gniervoszów
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CZĘŚc A

Ja' niŹej podpisany(a)'

urodzony(a) ;{S.LB, l96q
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po ZapoznaniU się z przepisami Ustawy z dnia B marca 1990 r' o samorządzie gminnym

142,poZ.1591 oraz z?OO2r. Nr23, poz.22A,Nr62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 153'

poŻ. 1806)' zgodnie z art' 24h Iej Ustawy ośWiadczam' Że posiadam wchodzące w

Wspó]ności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L

ZaSoby pienięZnr:

- środLi plenlęŻne ZgIomadzone W W?lucie po'Skiej

e*łlo Gcęc::l'

'Środki pieniężne zgromadzone w walucie obce] ( N\I{k r\'

(Dz. U. z 2001 r. Nr
poz. 1271 i Nr 214,
Skład małZeńskiej

- papiery WartoŚciowe: \.R il,cricJt
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powierzchnia:'-'''' o WartoŚci:

rodzal zabudowy:

tytUł prawny:

Z tego tytulu oSiąg nąłem(ęłam) W roku Ubiegłym przychÓd i dochÓd Wysokości: ' .'.''''.''.'. .

prawnych lub przedsiębiorców' w

c-'zal

ui(llłłs

4' lnne nieruchomości:

owartości: . ... dKg]a. 3ct.ł:c.{{ . .

tytułprawny' t95t\!!_\Dl-Ć :' Ął{ NC[_!\ąttlr]v llQ q.łł:fttxłł

l .

1 Posiadam Udziały w SpÓłkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcow,

W ktÓrych Uczestniczą takie osoby - na|eŻy podaÓ llczbę i emitenta
UdZiałÓW]''

UdZ]ały te stanowlą pakjet Większy niŻ 10% udzjałóW W spÓłce: ...'-.......''.'.

', tego tytJ'u os'ągnąłemtęłan)W ro^U Ubiegłyr'r dochÓd W WysokoŚc;' '

2 Posiadam udziały W innych spÓłkach handlowych -- należy podac liczbę i emitenta
udz ałóW:' N tę lD\ q !t'q

''''''''''''
z tego tytułU osią9nałem(ęłam) W rokU Ubieglym dochód w wysokoścl

tv.

1'Posiadam akc.je w spÓłkach handlowych z udzlałem gminnych osób
których Uczestniczą takie osoby - należy podac lczbę l 

-em 
ltenta, akcii:

akcje te stanowią pakiet Większy niz 10% akcji W SpÓłce: '''..'....'...
7 tego tytuł- osiąg nąłem{ ęłan'] l W roku UDiegłym dochÓd W Wysokośc :

2 Posladam akcje W innych spÓłkach handlowych - na]eŻy podac liczbę i emitenta akcji:

N,r? D- T*t{CZ1

7 iego tytulu 63'ą9nąłemtełamJW rokU Ubleg]ym dochÓd W wysohoścl

Nabyłem(am) (nabył mÓj małżonek' Z Wyłączeniem mienja przynaleznego do jego majątku odrębneqo) od
Skarbu Państwa' inne.j pańStwowej osoby prawnej' jednostek samorządu terytorialnego, ich związkÓw lub od
komunalne] osoby prawnej następJ,ace mierie ktÓre 
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1 ProWadZę dZiałalność gospodarCZą (naleŻy padaĆ formę prawną i przedmiot działalności):
l\,Ę t):TVczq

- oSob Ścle

- wspolrie z lrnyrr osobani

Z tego tytułu osią! nąłem(ęłam) W rokU ubiegłym przychÓd i dochód W WysokoŚci: '...'.'''''''''

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lUb jestem prZedstaWicielem' pełnomocnikiem takiej dZiałalności
(ralezy oodac formę prawną i przedm'ot oZ'ałalności, ̂
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o )obi)L le

\Ą -pó ^i. ,, i-nyn-i osobanl

z tego tytułu osiąg nąłem(ęłam) W roku Ubiegłym dochÓd W WVsokoscl. '.'.''.'''''''...'..'.''
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łnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęc' z podaniem kwot

uZVsLiwanVch Z każdeoo tvtU]t]:
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Składniki mienia ruchomego o Wańości powyżej 10000 Złotych (W przypadku pojazdów mechanicznych

nalezy oodac markę' model i rok produkc_i)'
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X.

Zobowiązania pienięŻne o Wartości powyzej 10'000 Złotych' W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz

Wa--nl'' ^a jal'ch Zostały Udze'a^e 1wooec kogonw związl l z ja, 'TZdallenlem w jaI e. Wysokoś.i/
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Powyzsze oświadczenie składam Świadomy(a)' iż na podstawie art' 233 s 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatalenje prawdy grozi kara pozbaw]enia wo noŚcj'

2UĄ',


