Dziennik Ustaw Nr 34

Poz. 282

— 2224 —
Gminy wPopielcwi

Zaiacznik nr 2

3 0. 04. 2015
wotvneto / L. dzT^

QSWIADCZ£MAJ

sastfpcy wdjta, sokrotarza
ikaWniny, raerownika jednostki orgamzacyjnej gminy.
-osofay zarzqdzajqcej i czionka Ofganu zarzadzalacago gminnq
oraz osoby wydajncoj doi-.ygjg ariminir.frnp.yjnn w iminntmafrijta1

(miejscowosc)

dnia

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdar starannego i zupeinego wypeinienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wpisac ,.nie dotvczv".
3. Osoba skiadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaieznosc poszczegolnych sktadnikow majatkowych, dochodow i zobowigzan do maj^tku odr^bnego i majatku objetego mafzanska wspoinoscia rnajqtkowg.
4. Oswiadczenie majgtkowe dotyczy majatku w kraju i za granicg.
5. Oswiadczsnie majqtkowe obejmuje rowniez wierzyteinosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqcs adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
CZESC A
Ja, nizej podpisanyO) ........

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

3.1 oS? 4 f£z>

c
urodzony(a) ....... ;VTT;.?....V..Q.......'..J.R..3.
...................................................w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 19Q7 r. o ograniczeniu prowadzenia dziafainosci gospodarczej przez osoby petniace funkcje pubiiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr214, poz. 1806) oraz
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie 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 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oswiadczam, ze posiadam wchodza^cs w skiad mafzeriskiej wspolnosci majatkowej lub stanowia.ce moj majatek
odr^bny:

Zasoby pieniezne:
— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:
na kwote:

.f,

"•1. Dom o powierzchni:/..T..>^.
2. Mieszkanie o powierzchni:

-m , o wartosci: it££';.£f.. .'..f.....- tytut prawny: ./:7.£2.f.:./,c • w

...

m2, o wartosci:

(....

2

c

tytut prawny: ...J...L£r..,,..J/.&.Lj..

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

[.J...TT.

J/S..L.L......L

, powierzchnia:

o wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:

....

Ztego tytutu osia.gnatem(etarn) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:

,

\

"T"1

o wartosci: .^^.
tytut prawny:..
II
HI.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbe i emitenta udziat6w:

ML..
udziaty te stanowia. paidet wiekszy niz 10% udziatow w spotce: ...A/fer....J?.??Zr/..:.(..Z
Z tego tytutu osia.gnqtem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ../T.Lfe

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - naiezy podac liczbe i emitenta akcji:

akcje te stanowia. pakiet wiekszy nii 10% akcji w spotce: „,.,,_

,,_ _

2 tego tytutu osia_gna,tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
V.
Nabytem(am) (nabyt rndj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnsgo) od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja.ee mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis
mienia i dat? nabycia, od kogo: ...KJ.k^.
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VI.

1. Prowadze dziatalnosc gospodarcza.2 {nalezy podac forme prawna. i przedmiot dziatalnosci):

— osobiscie

JA.I.Kr,

— wspdinie z innymi osobami...:...'..hr.

'....'...I....../...

Ztego tytutu osia_gnqtem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzqdzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme prawna. i przedmiofdziatalnosci):

//:/£:
— wspolnie z innymi osobami

A.Lw.

].).C.L^.(..LL^f..

Ztego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

1. Wspotkach handlowych (nazwa, siedzibaspotki):,

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):......fl:..l..k^. ......... /).£.7...f..L(...

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu. osia_gna,tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....jt.l.-k:.......lJ.Lt.1. ./...(:../...

2. W spotdzielniach:

jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ....... Jl.L&r...........JJCL.V... (.(../.

— jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

/L/.^.

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..../L/.L^.

./.K...',........'.../...

l/.C.i....(......

Z tego tytutu osia_gna_tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:..
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3. Wfundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarczq:

— jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):
— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .......... iLL&r.
/i /i

•p

h /•YTH/ f)

i_/

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....... /.L1.&........U....I..L......:/..

Ztegotytutu osia.gna,tem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .J.\J,f^......MLJ.^L.\.....y..
/
VIII.
Inne dochody osia_gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatainosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu: .,j

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac marke, model i rok produkcji): ..../!.. .£.

X.
Zobowigzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciggniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

