
RADA GW3NY RADZAN6W 
Plwc Ptfsudskiego 26 
03-540 Radzanow 

pow mtawski woj. mazowmchf^ 
OSWIADCZENIE MAJATKOWE •ei (023)679-80-33 

radnego gminy ( J ^ 2^ . . 

iiacko^o'uJ •d"-^^ lSs.WJdllO-
(miejscowosc) 

Uwaga: 

LOsoba sWadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdy, starannego i zupelnego 
wypeinienia kazdej z rubryk. 

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

3. Osoba sktadaj^ca oswiadczenie obowi^zana jest okresiic przynaieznosc poszczegolnych sktadnikow 
maj^tkowych, dochodow i zobowiqzah do majq̂ tku odr§bnego i maj^tku obj?tego matzenskci 
wspolnosci^ maj^tkow^. 

4. Oswiadczenie o stanie majq t̂kowym dotyczy majeitku w kraju i za granic^. 
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni?zne. 

6. W cz?sci A oswiadczenia zawarte s ^ informacje jawne, w cz§sci B zas informacje niejawne dotyczq^ce 
adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci. 

CZ^SCA 

Ja, nizej podpisany(a). _ ..JQA Q.2.Qli\kU.£l>. 
_^ ((^jona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) ^ 

urodzony(a) Qz.y:J.3.£S....L ^ ,,^m6l<k}lQ.k^..0.....L^ 

AnZLaAnou. 
isko Iub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzq^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 wcliodz^ce w sktad matzenskiej wspolnosci 
majq t̂kowej Iub stanowiqce moj majqtek odr?bny: 
I. • . " ; 
Zasoby pieni^^ne: 

— srodki pieni§zne zgromadzone w walucie polskiej: l^c^ d:.Q.(ii.C.L 

• Srodki pieni^zne zgromadzone v/alucie obcej; 

• papiery wartoSciowe: klit .C^£..Ci ' 

na kwot?: tlk...£\(lLLU,. 
1 

II. 

1. Dom 0 pov/ierzchni: d.)..Q. ^ o wartosci: 2Q.Q. ^<jOU 

^^^^p'^^w- us.p.dLijJasja.Q.LC.. 
Wzor wvkonany przez VA\w.Eignforrn,p!, udosl^pniony przez Le>;isNexis. 



2. Mieszkanie o powierzchni: m ,̂ o wartosci: 

tytut prawny: idSL..A„^l'kL!J^. 
3. Gospodarstwo roine; ^ u 

rodzaj gospodarstwa: M':0..5^4<iCQ/n....L'?v „̂̂ ^^ • powierzclinia: /:f..G^ 
0 wartosci: ( 3 . m , ^ . ^ S 2 . . : i £ „ 

rodzaj zabudowy: 'QMd^.kl.L^...L.IA..kiS.£^ 5..k.[Q.d<l.U.L 
tytut prawny: U:^.pMlul0^...nosC 
Z tego tytutu osi^nqtem(?tam) w roku ubiegtym przych6d i dochi6d w wysokosci: .&...S^..Q.^.^....\ 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: _ Llit...d.Qi^L^ 

0 wartosci: EQ.f.^..Ll^. 

tytut prawny: r!.Li Eslf^LlJ^ 

III. 
1. Posiadam udziaty w spolkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych iub przedsi?biorc6w, w kt6-

rych uczestniczqtakie osoby — nalezy poda6 liczb? i emitenta udziat6w: 

IMAQL 

udziaty te stanowiq^ pakiet wi?kszy niz 10% udziat6w w spotce: K (f 

Z tego tytutu osi^nqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: i ^ l lL 

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

jn&....^^J.Cu^. 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: _0 i(L 

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

rych uczestniczqtakie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta akcji: 

me c/ofi 

akcje te stanowiq pakiet wi§kszy niz 10% akcji w spotce: 

Wzor v^ykor.any przez m\w.signform.pi, udost^pniony przez LexisNexJs. 



Z tego tytuJu osiqgnqlem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ^ (C o(<sifi 

f 
2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych — nalezy poda6 liczb? i emitenta akcji: ..J/l.t.£....ci!a..Ev"C^"-

Z tego tytutu osi^nqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: M.<C.. 

V. 
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytqczeniem mienia przynaieznego do jego majq t̂ku odr?bnego) od 
Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiq^zkow Iub od 
komunalnej osoby prawnej nast?pujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przet^rgu — nalezy poda6 
opis mienia i dat? nabycia, od kogo: 

dze przetarc 

1.1. 

VI. 
1. Prowadz? dziatalnosc gospodarczq (nalezy poda6 form? prawnq i przedmiot dziatalno6ci): ,.i5(lCG..OCr^.'U 

— osobiscie 

— wsp6lnie z innymi osobami 

/i.(e...Zc'.^..ca|».... 

Jd.LS. 
/ 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: ^^iCl <^IOQUM 

2. Zarzqdzam dziatalno§ciq.gospodarczq^lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziata|noSci (na
lezy podac form? prawnq i przedmiot dziatalnosci): 

— osobiScie 

— wspolnie z innymi osobami 

Z tego tytutu osiqgnqtem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

..b..k....3di 

me...3A^L\ij... 

/ak£...dSL<i 

VII. 
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): t.L^....d^{.j£?!^.. 
— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ^ i^j^ 

Wzor wykonany przez v,w.v,signform-pl, udof.l^pniony przez LexisNexis. 



— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ^ tC ChO f.WCLU iiz^izzitTzziziz 
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): WSJ^,(A£a. 

Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: /^ic (^^^f^UCAsj 

VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia Iub innej dzialainoSci zarobkowej Iub zaj?6, z podaniem kwot 

uzyskiwanych z kaidego tytulu: S...^..Q.Q...k:^. .ciitl<S..../O..M.£.Q...??. 

iX. 
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw mechanicznych nalezy 

poda6 mark?, model i rok produkcji): [{omkOflM 2jk..0.£Q.Ul. !5l2.i21V.....zdSll...k. 

"m.^i^L mLmoil^ QzlMi5£zI$JlkJ^ 

Zobowiqzania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki oraz warunki, 
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

I BML.SpMui^^^^^^^^^^ 

Wzor wykonany przez vmw.signform.pl. udosI?pniony przez LexisNexis. 



Powyzsze oswiadczenie sl<tadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci. 

U (miejscowosc, data) \  (podpis) 

Vtorwykonany przez wwwsignform.p!, udost^pniony przez LexisNexis 


