
URZĄD GMIruY
22-640 RACHAN|E, ul. Dolna 1

# "1ł Ł 1.J.lcz,ą.,ł:n.: { c'.. ,. <lrlia 1l"U Ś 'ił r.
(m le.]scouośc )

oŚwIADczENIE MAJĄTKoWE
radnego gminy

[_1waga:

l, Osoba skladająca oŚwiadczenie otlowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupelnego wypełnienia
każdej z rubryk.

2, JeŻeli Poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy,,.3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest ot<reSlie przynależność poszczógólnych składnikówmajątkowYch, dochodów i zobowiązań do majątku odrętlnego i majątku objęiego *r=łz.ńrką wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.5, oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelnoici pieniężne.Ó, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejica położenia nieruchomości"

CZĘŚC A

Ja lliżej podpisany (^\...,.,ilatt,n.,l_.],ltJ,*/...,..,,"..,..,'.!..r..r.,,.,.r.*r./..

o
E<>złJ c)
ćL

(mie.jsce zatrudnienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym
poz. 159l oraz,z2002 r. Nr23, poz.220,w62,poz.558,Nr 113,poz,984,Nr 153,
l806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam *|hodrą." rł skład
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoh1 piell iężne:

- śrclclkipienięznezgror-nadzollewwaluciepolskiej:... -.............r,,....,

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej

(Dz. U. z2001r. Nr 142,
poz. 1271 i Nr 214, poz.
lnałzeńskiej wspólności

papiery wartościowe

,..... na kwotę



udzia\, te stanowią pakiet większy niz 10 oń udziałow w spółce:

Ztego Ę,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .............,..

2- Posiadam udziały w innych spółkach handlowych naleĄ podac liczbę i emitenta
udziałów:..,.........

1,1
.,........,...... . . J..'.ltą\..L .!1,..!l... ......(l

Ztego §tułu osiągrrąłem(ęłarn) w roku ubiegtym dochod w {q,sokości:



IV.
l. Posiadam, akcje

przedsiębiorców.
spółkach handlowych z

których uczestniczą takie
udziałem gminnyclr osób prawnych lub
osoby - należy podać liczbę i emitentaakcji:,......,..

akcje te stanowią pakiet większy niź l0%akcjiwspółce:

ztego §Ąfu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2' Posiadam akcJe w innYch spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

. ....._. ...^A/.3,. . cl ę{y M ..
//

v.
NabYłem (am) (nabYl *oj małzonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby p.u"^ł, jednostki samorządu teryĄorialnego,ich związków lub od komunalnej o{uy p.u*n".i nu*tępu;ą"" .i"ni", które podlegało zbyciu w drodzeprzetargu -naleĘ podaó opis mienia idatę nab}ciu, oj togo, 

-'

Z tego ĄĄufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochod w wysokości:

Prowadzę 
.o:"::':"'u 

gosPodarczą (naleĄ podać foryle prawną i przedmiot dzjałalności):
vł ,p4,a a/ę ,ś'ęa.al.e*1 żż ły'.r*a4,

,J



""':0 *;1 
?::trT,;r::1","] 

- roku ubiegłym plzychód i dochód w wysokości:
-lli) .ł,lillc,elV....... Ła..V..V.. ]...-........,...

Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiern takiej
działalności (naleĄ podać formę prawllą i przedmiot działalności):

,,, l:].Q.u dtl-

- wspólnie z innymi osobami

ZtegoĘ,tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokośc i ..... ....0

vn.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ;....-............-
!l,.,vyl J ,e-t V ': f

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): .{

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego f,vtułu osiągnąłem(ęłarn) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ...... ,...... .

VIII.
Inne dochody osiągane z §Ąułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem

kwot uzyskiwanyclr z każdego §Ąułu:

, 1,,]T ; ^ 
^;,;, 

";^. ., ...-.,!{/€,... .l..9ł l.t a/-a ...... .Lt.r./.b.d.....u-u-"l



Ix.

Skladniki mienia ruchomego o wańości powyzej l0,000. z! (wprqpadku pojazdów mechanicznych
naIeą podac markę. mode| i rok produkcjl): .,..-,1.72, :Lą.{....."/..Ał.,...1.€.4.ź."..ł|ń.r.....3._O-..{.ędlZ1-

...ł,p:łl.:.Ę!.r::,/. ..m.Jzł.+.-i7.....ź::r.r..:..:H.....*:|ł.....{'f.:.-.,...".._:/_.J..,. ?."<ł. -l.,..2,4........

.,..'".!:, \.!..:"| !.:./... ..p:ł.i!,:,l<:t....:::.ę.1,13,.......,ż .. .4-..ł;...?../,l,:..,... /..!/, 'r.!-..,r..l ....?.( .....i
\/

x.

Zobowięania Pienięźne o wartości powyżej 10.000 zł, w §zm zaciągnięte kredyty i poĄczki oraz
warunki, na jakich zostĄ udzielone (wobec kogo, w mvięku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):

§**' --,



CZĘSC B

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

( mle.tscos,osC, data) (podpis)

6


