RADA GMrNY RADZANOW
Plac PiteudsKlego 26
pow

OSWIADCZENIE MAJA.TKOWE
radnego gminy

OS-540 Radzanow
nUawski woj. mazowmckie

tel. (023)679-80-33

dnia ..MMMdlL.

•••

(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdy, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie
dotyczy".
3. Osoba sWadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych skladnikow
maj^tkowych, dochodow i zobowiq^zari do maj^tku odr§bnego i maj^tku obj?tego matzerisk^
wspolnosci^ majq^tkowq.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majcitku w kraju i za granicei.
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni§zne.
6. W cz§sci A oswiadczenia zawarte Sei informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce
adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZ^SC A
.!lii(rJ^'.

Ja, nizej podpisany(a),

jE^yi^Si

(i/jiiona^nazwisko oipz inazwisko rodowe)

urodzony(a)
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

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 o^wiadczam, ze posiadam wchodzq^ce w sWad maizetisi^iej wspolnosci
maj^tkowej lub stanowiq^ce moj majq^tek odr?bny:
Zasoby pieni?2:ne:
— srodki pieni?zne zgromadzone w walucie polskiej:

• Srodki pieni?^ne zgromadzone v*^ Vi/alucie obcej:
.cLtiCflJ^--"— papiery wartoSciowe:
H--^-kwot?:
II.
1. Dom 0 pov/ierzchni:

^.^YiU.

tytut prawny;

Wzorwykonany przez Wvwsignform.p!, udostepniony przez Lexist>;exis.

m , o wartosci:

2. Mieszkanie 0 powierzchni:

w \^

d^Lm^

m ^, o wartosci:

tytui prawny:
3. Gospodarstwo roine:
rodzaj gospodarstwa:

^i..va^

C AsfljUSy.

• powierzciinia:

0 wartosci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytuJu osi^n^tem(?tam) w roku ubieglym przychbd i doch6d w wysokosci:
Inne nieructiomo§ci:
powierzchnia:

^

,..m.....lAii.J...

o wartosci:
tytut prawny:

III.
1. Posiadam udziafy w sp6lkacti tiandlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi?biorc6w, w kt6rych uczestnicz^takie osoby — nalezy podad liczb? i emitenta udzial6w:

udziafy te stanowiq^ pakiet wi^kszy niz 10% udziat6w w spotce:
Z tego tytutu osi^n^tem(?tam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci:
2. Posiadam udziaty w innych spolkach handlowych — nalezy podad liczb? i emitenta udzialow:

t.(..)ikt.....<x
Z tego tytulu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokoSci:

IV.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi§biorc6w, w ktorych uczestnicz^takie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

|/...Vlu....cljdljC2e<..i...

akcje te stanowiq^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

Wzor v/ykor.any przez www signform.pl, udostepniony przez Le>:ists'e>:is.

Z tego tytulu osiqgn^*em(ftam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych — nalezy podad liczb? i emitenta akcji:
^.^...^La
Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyf m6j matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majq,tku odr^bnego) od
Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzq^du terytorialnego, ich zwiqzkow lub od
komunalnej osoby prawnej nast?puj^ce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy poda6
opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

\[..m-

VI.
1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczq^ (nalezy podad form? prawny i przedmiot dziatalno6ci):

f^A'Ml AdijJSLj!...
— osobiscie
— wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiqgn^tem(?tam) w roku ubiegtym przychdd i doch6d w wysokosci:
2. Zarz^dzam dziatalnoSci^gospodarczq^lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnoSci (nalezy podac form? prawnq^ i przedmiot dzialalnosci):
— osobiScie
— wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osi^n^tem(?lam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V!!.
Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

— jestem cztonkiem zarzq^du (od kiedy):

Wzor v/ykonany przez v.wv.signform.pl, udOElepniony przez Le>:isl^lexis.
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

^....xwi^.,.djitcjys^,

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

m^iS^Sly..

Z tego tytutu osi^gn^lem(?tam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci'

vm.
inne docliody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot
uzyskiwanycti z ka^dego tytutu:

Aii."

MiihE.!^.

~M..OQ..:^.. )cAA'^.UlMiJl...

DC,
Sktadnikj mienia ructiomego o wartosci powyzej 10 000 ziotycti (w przypadku pojazdow mectianicznychi nalezy
poda6 mark?, model i rok produkcji):

lihmiL

Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaci^ni?te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiq^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

-•/f•^^ '
)

Wzorwykonany przez www.signform pi, udostepniony przez LexisNexis.
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Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), \i na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.

..SfckO.

M:0h:JOilf:::,.

(miejscowosc. data)

Wzorwykonany przez \wiW.signform.p!. udostepniony przez LexisNexis.

Wpodpi:

