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OŚWIADCZENIE MAJĄTKO ','r.r""~

radnego gminy

~~.g~~ ~..~~..1.?t dnia JQ('(Q.r.
(miejscowość)

Uwaga: ...
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego

z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku

zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić

przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów
i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za
granicą·

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności
pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś
informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego
oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Wft:C.b.I.łW SlB.F..ft.N5.Kf ,
(imionai nazwiskooraznazwisko..rod=ULllOP)\~--------

urodzony( a) .

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr23, 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 oświadczam,
że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:



I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: N:J.G. j){)T.{(~~ .

.: : : : ..: ··········:··········:·:··········~·········O·f··Q·Y·· .
- środki premęzne zgromadzone w walucie obcej lV.I. ..D. ~ .

-~~~i~~·;~~~·ś~i~~~·:··.·:.·:.·.·.·.·ki~.·.·.·.·.~Qjgąq: .
::::::::::::::::::·~~·~~~~·:···.·.·w.Te•. OO'j~qCi.~·. · · .

II. ", (
1. Dom o powi.erzc~i: ~.1. r2, o wartości: .9.~Q~~..~O~łI.·~Q,JęfJ2~

tytuł prawny. ttK.l ...Wo...JHUFłkl ..Y.. .. dfj.ł.2tJW05. ..~ ..... r.•• A9~ ł.~ ~ ••••••••••

2. Mieszkanie o powierzchni: ..r!a~..~1~(l~2, o wartości: .. r.lJ.ę ~~~rNRJ.
tytuł prawny: N.~ OO:N.(:?v. .

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .\'(.l~ ro.:r.:{c.~.~ , powierzchnia: .1YLę.ro.1~.(?Y
o wartości: N.\.f. 1>Q1<:(Clt.tf. .
rodzaj zabudowy: rv.\tI DO.:r~9.-.Y. .
tytuł prawny: tJlJe .ro.:-:rłc.zf.J. .
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: J~(lJ:?.. 'P.Q.-r:1.(?.i. .

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .W.P.~f!~.~.~.:-?J9.P.9..ł?8. .. AJ.9.rf.1~ ł.J~ttgtJ:.~..~~.~~ .
J)..LJ.lł.b.Kn ::.~.9g.m.~..c.lf.~l~J C ;.r .
o wartości: J:Uj.ltT.Q!!. SWPO.w. I:P.

C
·~.:-.:~f?:. P.UlJP.,!lf..~f!fJ...~.f(ęĆ-:1r~ .

..................~f.tR~i·::·~~~·'~··!:1?:··p.!qf}JJJ$.(~frJ.······:···r;.·a····················
tytuł prawny. B fi'! l1.~.B. ~W .t.1.8. ff. ~ ..D f.'{ 4 'G....u;r;a. .
....................................... ~ ' .

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób

prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy
podać liczbę i emitenta udziałów:

.................................................... hl łB. .v.Q .I~a.':l .

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
..................................................... ]\':te;: P.Q.l~~~~ .



Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
. .. ,; : , f\/.IE. fXJ.1!:1U.'I. .

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę
. .' 'd' łć nl(~ rv-.TUrHIl emitentau zra OWo .••.••.•.•. ,./.•••.•.••.••lI.\.I •. l.l~ .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
............................................ .er \~ 1JO.1<J. C:~/1 .

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób

prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy
podać liczbę i emitenta akcji:

................................................. (V.!-ę- v..r.\{ (~.l:( .

k . . k' . k '. 10°/ kcii 'ł r./1~ fNIT~(.l'1a cJe te stanowią pa ret Wlę szy mz /'0 a CJIw spo ce: 4/ł. v. ~.~ .

Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubie~łym dochód w wysokości:
..............................................rr.!~ ~.1.~r~ .

2. Posiadam akcje w innych sp.ółkach handlowych - należy podać liczbę
i emitenta akcji: kJe no.TIu.~ .

Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
................................ ri{ę, ro. rcJ.C;?-.v. .

V.
Nabyłem( am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia 'przynależnego do
jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej,
jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zb~fiu w drodze przetargu - należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ł\,d~ ;poT.~k-!:-~ .



VI.
1.. Pr.?wadzę, ~ziałalność gospodarczą (należy t}'0dać formę prawną i przedmiot

działalności): .N.lB. .txJ.l~.U .

...........................................................................................................................

........ J'i'.l,ę t>.().1:'1 .(.-.:f ~ .

-:osobiście '. , N.le: DQ.I~.CJ.<f. .
-~~~ói~i~·;·i~;~i·~~·~·b·~~i··.·.~.·IĘ·.·.·.·jo.·i~.4i·.
Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości: t'l B~ P.Q:T~c.~~ .

- wspólnie z innymi osobami rv.lf. W..l~(:?Y. .

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem
pełnomocnikiem takiej działalności (należy&odać formę prawną i przedmiot
działalności): N.I~ w..19. tf .

- osobiście N.l~ ro:-n.lc~v. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): lY..l.I;. D.Ql<{~.~ .

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): NJ.~ M..T':lc.~~ .
~.j.~~~~~·~·~ł~~ki~~·;~d;·~~d~~~~~~j·(~d·ki~d;).:.·.·.·.·.·.·· .Fii i? · no.·r.1..fi~· .

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NJ.l1. J)Q:r.~.c.~~ .

Z tego tytułu osiągnąłem( ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
..................................................................................... ~{~ 'DQ.1:CJ..c ~ ~ .

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
lub z~~, 'fi ~iem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: :~ ł5 .:3b r1.ct'r. ~
....2.-:/.1':f&<~········ ..g,414. f·f/q.kl/G:.:-········· .oi&,.....·J·()·O·~Vi?U···········
·····h·~C:>\?tA·e······ iJ(jC{-!:Jo···· ·;1·q·o·· .·1'fi9j{)··:···· T, ..: ...............................................................................;. ...(/.7··~r·'J?.2.u .
::::::::!!iił10.:~::::::~:iii:·:~k:iiii4Xt.0.DO"::~iJ:~::f.:Qł~::;~~i7..::::::
...........................................................................................................~M .



IX.
Składriiki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku

~~~~~~~:..:,~~.~Nr~~~~tb.Nt.?5r...~~~~~...~.~~~~:...~~~.~~...~...~~~...~.~~~~~~~~~.:

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte
kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo,
w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): .Nlp ...l)(rf.(C~8' .

CZĘŚĆ B
Adres zamieszkania osoby składające' oświadczenie: .

Miejsce Dołożenia nieruchomoścfuyymienionych w punkcie II CZęŚCIA (aores):
1 .
2 .
3. "0

4 .

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1
Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara
pozbawienia wolności.

WIaJSl-Hf.R ...2.9.,AZ,../W no
(miejscowość, data)

--



OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU
MAŁŻONKA, WSTEPNYCH ZSTĘPNYCH I RODZEŃSTWA

Ja niżej podpisany/a .g.f1JHąG.. ft s. .'J!:? F:&:r!.~.~Fł..ot •• mf1.~.kfr~I8J!.\ (.2
. . o I. ilj1ię, n<lf'f~

urodzony I a .... ·

zamieszkały Ia ../ .

i zatrudniony la ..:Eme.R~lK.fł .

na podstawie art.24j ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 z późno zm.) świadomy/a odpowiedzialności karnej przewidzianej wart. 233 § 1
Kodeksu karnego, oświadczam, że :

I. Mój małżonek, wst~pCl' zstępny, rodzeństwo (imię i nazwisko, stopień
pokrewieństwa) .Htr f1J~ ~1B..F.R~Kf..::Mql: .

1,) został/a zatrudniony/a w okresie pełnienia przeze mnie funkcji -
zatrudnienia, na terenie gminy Waganiec w :

- jednostce organizacyjnej samorządu teg'torialn~o . { podać nazwę
jednostki oraz datę zatrudnienia ) JY.l PQ.l~U.~ .

2) rozpoczął świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na
innej podstawie niż zatrudnienie w spółkach prawa handlowego , w
którym co najmniej 50% udziałów lub akcji posiad~ą jednostki
organizacyjne samorząd u terytorialnego fV.l~ J.9.r.~.Ck .

(podać nazwę i datę zatrudnienia)

II. Zobowiązuję się do złożenia informacji o zmianie stanowiska przez
małżonka, wstępnego, zstępnego ltibrodzeństwa w chwili zaistnienia
takiej okoliczności.

(miejscowość i data)

l. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie
dotyczy".

-



OŚWIADCZENIE
O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ZAWARTYCH

UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH PRZEZ MAŁŻONKA, WSTĘPNYCH,
ZSTĘPNYCH I RODZEŃSTWO.

Ja niżej pod pisany Ia 1i[:J)~.l6:f) ~.1ę;.f..R~~.~~ m fi.~ .~.o..~.I.P..W.l CP
i ię, nazwisko, nazwisko rodowo)

urodzony I a ..

zamieszkały Ia .•..... _

i zatrudniony la ..15.mf,.RY.1.~R: .
na podstawie art.24j ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 z późno zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne - świadomy/a odpowiedzialności karnej
przewidzianej wart. 233 § 1 Kodeksu karnego,

I. oświadczam, że : \ .
1) mój małżonek (imię i nazwisko) .Jłfł.cWH <51l?.fł1.N.%l. .

zamieszkały Ia .bjŁ;.Obl 'i.C.A fi..,..~~b.1b.tł.ufJG H.fYlf6. .
na terenie gminy Waganiec prowadzi działalność gospodarczą w zakresie
............................................ ty.l~ ~.1:14.'1. .

data rozpoczęcia działalności fY.\~ 00.1]u.tj .
2) mój wstępny, zstępny, rodzeństwo (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

zamieszkały la Wlff. ro!e{ a.V- .
na terenie gminy Waganiec prowadzi działalność gospodarczą w zakresie

............................................................. N.!Ę; ~.J!.:{a.y. .
data rozpoczęcia działalności t{.t~ DO.re.{ c~Y .

3) mój małżonek wstępny, zstępny, rodzeństwo (imię i nazwisko, stopień
pokrewieństwa) N.!e- 1X)1<{C~!( .
zamieszkały la tJ.l.f(. w..rY..C;1/!. .
zawarł umowy cywilnoprawne z organami gminy Waganiec , jednostkami

~.~~~.~.~.~~!~~~~.~~~~..~~~..~~~tJl;~..~~~y~~.~~~~..·.·.::...:.....::...::...:.....::...:...~:
( podać nazwę jednostki i datę zawarcia umowy ; nie dotyczy stosunków prawnych wynikających
z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach
powszechnie obowiązujących).

II. Zobowiązuję się do złożenia niniejszego oświadczenia w terminie 30 dni
od dnia zaistnienia okoliczności wyżej wymienionych.

(miejscowość i data)

1. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie
dotyczy".


