
RADA Gtmty RADZANOW 
Plac Pteudakiego 26 

06-540 Radzanow 

OSWIADCZENIE MAJ;\TKOWE 
radnego gminy 

pow mfawski woj. mazowiockH 
tel (023) 679-80-33 ^ I 

(miejscowosc) 

Uwaga: 

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdy, starannego i zupetnego 
wypelnienia kazdej z rubryk. 

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie 
dotyczv". 

3. Osoba sWadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow 
maj^tkowych, dochodow i zobowiqzari do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego malzerisk^ 
wspolnosciJi maj^tkow^. 

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granicq. 

5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. 

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczqce 
adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 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 wchodz^ce w sktad matzehskiej wspolnosci 
majqtkowej lub stanowi^ce moj majq^tek odr^bny: 

C Z ^ S C A 

I. 
Zasoby pieniezne: 

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 

— srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: ^"^f.^ 

— papiery wartosciowe: ^ / € 

na kwot?: 

II. 
1. Dom 0 powierzchni: ^JW^ m , o wartosci: 

tytut prawny: 
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2. Mieszkanie o powierzchni: o wartosci: ^.....^.l ^...S^... 

tytut prawny: £.Z^Ll9h..:i:}r..^d£. Q^92k.^iQ./^'^J.f^.. 
3. Gospodarstwo rolne: ^ 

rodzaj gospodarstwa: -222.!^..... 
02 O , powierzchnia: 

0 wartosci: ^ 
rodzaj zabudowy: 

tytut prawny: 

Z tego tytulu osiqgn^tenn(?tam) w roku ubiegtym przychbd i doch6d w wysokoSci: 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: ^ / f t^^/cf <yi ^ 

"i:^z:^:irj^... 
0 wartosci: 

tytut prawny: 

1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi?biorc6w, w kt6-
rych uczestniczq.takie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta udziat6w: 

"7" 

udziaty te stanowiq^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: 

Z tego tytutu osi^n^tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci ; <2&..^. . . : . l^ . . . 

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta udziatow: 

Z tego tytutu osi^n^tem(§tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ,,^±lf (2f.^.L.kJ2..k.... 

IV. 
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi§biorc6w, w kt6-

rych uczestniczq^takie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 

.d2J.£...... 

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: 
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Z tego tytulu osiqgn^lem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 11 r 

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 

Z tego tytulu osiqgnq^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ^^J'h 

^ - ^ 

V. 
Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego) od 
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkow lub od 
komunalnej osoby prawnej nast?puj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac 
opis mienia i dat? nabycia, od kogo: 

VI. 
1. Prowadz? dzialalnosc gospodarczq^ (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnosci): 

— osobiscie 

• wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osi^n^lem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: '^'//f <^^.^. ^ 
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarczq^ lub jestem przedstawicielem pplripmocnikiem takiej dzialalncfsci (na

lezy podac form? prawnq^ i przedmiot dzialalnosci): /V//^ cyi<:^fH 

— osobiscie 

— wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytulu osi^n^iem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: ?}]/( Q^^ii^ ^ 

VII. 
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba spoiki): /^if C^/^/'^^^ 

'z::iiz:i:ti 
— jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): 
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— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): 

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 

Z tego tytulu os i^n^ lem(? lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: /''^^^^r^ 

VIII. 

Inne dochody osi^gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

(^^^i^IISiiKBl"^ 
SjL^.I.'^/.. C... Q..O.<?...., .r::: 

IX. 

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy 

podac mark?, model i rok produkcji): 

X. 

Zobowi^^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zac i^n i? te kredyty i pozyczki oraz warunki, 

na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 
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Powyzsze oswiadczenie sWadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodel<su l<arnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

(miejscowosc, data) (podpis 
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