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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i

zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisad ..nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegdlnych

skladnikow maja.tkowych, dochodow i zobowiazari do maja,tku odrebnego i maja.tku
objetego mafzeriskq wspolnoscia. majqtkowa..

4. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym dotyczy maja.tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotycza.ce adresu zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

CZ^Sd A

Ja nfcej podpisany(a) lEM6tf$l WtKStM (QMQ&SZ
s\ /? rxj"* f/rs-C~~ (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) •/-""> ***"/* A f\ —j

urodzony(a) QKG^.,JM>.J w L&£Lffl££

jk&l ^MMQlJMSki. ^UHL./)/.....^Mc^C//..
$m* kMi^i3f^„M^M^l!tkw»\

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), zgodnie z art. 24h
tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skted malzeriskiej wspblnosci majajkowej lub
stanowia.ce moj majatek odrebny:
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Zasoby pieniezne: < V A ^
- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: /!/&...£:.$&.(?..(.&...

srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: JffJE &#.&/.£?.&/..

- papiery wartosciowe: $l£!....Gl.(?tlf..Cil.U. ^ofuje-sJ?-
•n Urz?dzie WolewodAim

waif.

na kwot§:

II.

.v:Tfv•t^> :':2fyAv)'t'

1. Dom opowierzchnt ....%?.%..*.. m2, owartosci: /^^.<^^..Z^,f../V4.i4fc.
tytulprawny:..../>/fe/.f.^..C fa6jMQ.M&Jk^

2. Mieszkanie opowierzchni: tf&.wfyt/fm2, owartosci: $l(.....d&W..C.M.
tytuf prawny: filC....dtim.(.7.id....!. / .{.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ,..^..tt(C...d#.ttl£??f.. powierzchnia:...^^.^W^/^
owartosci: tft/.L.^MmUJd.L.........'. / ( /
rodzaj zabudowy: ....flMw.pdfi.uiL?.tf. '
tvtutDrawnv: lM....Ati.mM<tf.../. ,.....; ,*../...tytutprawny: fi(C.....A<?.t^M<^... ..,.*.£
Ztego tytufu osi^gnaterrKeterW) wrpku ubiegtym przych6d idoch6d wwysokosci: ...JdLC.....<£&.t?4.c2c

4. Inne nieruchomp,sciv ..^._ . , -p « -^, t
powlerzchnla: T^tlSl&klL^^A^^M

tj^^wny"^

1. Posiadam udziaty w spblkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
przedsiebiorcew, w kt6rych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta udzia!6w:

m...a<>tycxk

udziaty te stanowia. pakiet wiekszy niz 10 % udziatew w sp6Jce:v. m..mmc2k

Ztego tytutu osi3gnatem(etam) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci: i\l£....d€ffl.fr.l.Y\.

2. Posiadam udziaty w ijnnych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udziatew:
m.mfyc.M..

Ztego tytufu osia.gnatem(etem) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci: r.:S....f^.Ixf..r.k.i



IV.

1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiebiorc6w, w ktbryph uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia. pakiet wiekszy niz 10 %akcji wspofce: d(£....fl.&fy.SJ.tf.

Ztego tytulu osia.gnatem(e>m) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci: tf<£.....Cwfy.(.?.(d..

2. Posiadam akcje w innychrf6D(Mkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta akcji:
MJumcM

Ztego tytulu osia.gnatem(etem) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci: $(£.... ..dk?m.C.?id.

V.

Nabylem(am) (nabyf m6j malzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odr^bnego)
od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorzadu terytorialnego, ich
zwiazk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja.ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze
przetargu - nalezy podac opis mienia i date nabycia, od kogo:

fii.tAehjizy... -1srl!a•z•rtafcfc/j•e•5fe;•
Iff Urz^zTWaewoazkirp

VI. podbls

1. Prowadze dziatalnoscjgosoodercza jnalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialalnosci):

-osobiscie MtC....Xkkfo.$M

-wsp6lnie z innymi osobami Vl(.?.. ...dvhxiu..

Z tego tytulu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym przych6d idoch6d w wysokosci: ...id/.?....

2. Zarzadzam dziatelnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, pefnomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podad forme prawna. i przedmiot dzialalnosci):

m.mmcM

' I A It
- osobiscie W.(£.\...4$.m.C.l!d.

TJ1
- wsp6lnie z innymi osobami U/.?......(d^tMS.in.

Ztego tytulu osia.gnatem(etem) wroku ubiegtym doch6d wwysokosci: jd/.£...Jw..ffl..t.tef....

VII.

Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba sp6*ki): ti&..6w..uf.Cj?.(4.

- jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy): uJ^.....f^P.!Ji.C.li



jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): rf&..j&f$L¥.0.

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): &£....&&&X!f£&

Z tego tytulu osi3gnajem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z poa'aniem

kwot uzyskiwanych z kazdego,tytuiu: ..M£fM6te^.jX2£^
...<f{mZfiM:m^.j...md«mQ' fe<$fi£,M...d<., /. ±
...kmtm^.jmmam i:L/J£&w..ic.>

IX.

SWadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 z\ (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nalezy podac marke, model irok produkcji): /i..<^ia^(...MCC.O^
mkiL.~ 1>,Q.oqA

X.

*w^ezcrrrCT-znTrjd,o{B,5i^-
•w-Sy» Tbrredzie"Woife%v6'dzk|rfi'
Kielce,dnia ^V6^ , ^

7

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10.000 zf, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

M..M.^



,1 .:

CZ^SCB

a znajduje sie.
zyskim Urzec'zie Wojewodzi^

Kielce,dnia ^-^\ JXs^ r

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

Shttffh LdlS.f.Mk
(mlej«cowo*£, data) (podpl»)


