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.J1.QHe.ffi .:o:SJo....... .,dnia ~.~}I!@./~; 
(miejscowosc) ~ 

/6 , 06' I rZO/}r-
OSWIADCZENIE MAJJ.\TKOWE 

radnego gminyI.f\CY 

Uwaga: -\1 rd Loli/i.skl 
1. 	 Osoba 's'~ladajctca oswiadczenie obowictzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i 

zupeJnego wypeJnienia kazdej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy 

wpisac "nie dotyczy". 
3. 	 Osoba skladajetca oswiadczenie obowictzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych 

skladnik6w majcttkowych, dochod6w i zobowictzan do majettku odr~bnego i majcttku 
obj~tego matienskct wsp61noscict majettkowct. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie majcttkowym dotyczy majcttku w kraju i za granicct. 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanie majcttkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne. 
6. 	 W cz~sci A oswiadczenia zawarte Sct informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne 

dotyczctce adresu zamieszkania skladajetcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia 
nieruchomosci. 

cz~sc A 

Ja nizej podpisany(a), ....~M.~. A. ...D.AfVVIA.. ..1')tt-.f.: .'E.t.J.o.~.~.k4... 

urodzony(a) ....~..O.O'j..!1.~.6j ......... (i.~ i.o~a. ' . n~z~'s.ko. ~ra~ ~a~~im.r~~~4.O'~.... ..... .. . .... .... .. .. ..... .. . .. . 


.......~.~.2.. RQ.P;;>~I(fA ...... . 
(miejsce zatrudnienia . stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 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, paz. 
1271 i Nr 214 , poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w 
sktad matzenskiej wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny : 

http:n~z~'s.ko


I. 

Zasoby pieni~zne: () . 
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej :.... ... :~ .. i\.{~ , .. ~....... .. .. ... ....... .. .... .................. . 


- paPie~' ';';~rt~~~i'~~~~'::: :::::::ilie:::::da:~:~:::::: :: :::: :: : : ::: : :: : :: :::: :: ::: : ::::: :: :: : ::: : : : : :: : ::::::: : :: :: : :::: :::: : . ' 

.. ..... . .... ...... ... . ... .......... ...... na kwot~ : .... ...... ... ...... ...... .. .... .................. ........ ... .. ............ .. ... . 


\1. ~~U~~:~~~erZChni ................................... ~': o~artosc' •••••••.. {;i.Q•...••~?~.~ .• ••.•.•.. .••• .• ..•.':.::.:: ::':::.' 

2 ~:~~~~::~yO . POwierzChn, .. :: .:: .. ..:: ....:.....:.. :.~' . O . wartosci ........•......~~•...~.~.~....•.... .. •. •.............•.......•....•..• 


3. ~1;r;s~~~~a~~~a :::. : ':. ':j),jO~4'!1:' .:' .:::.. ::::':': .:.: ::.:: '.powierzchma::: .. ::.::: :::::: :: : 
rodzaj zabudowy: ... ...... ...... ..... .... ... ..... .. .. .... ..... .... .......... ...... ...... ..... ... ........... .. ... .. .. .. ......... ...... ... ........ . 

tytul prawny: ................ ..... ........ ... ..... .. ......... ... ... ... ............. .. ... ... .... ............... .. ..... .. ... ... ..... ..... ... .... .. ... 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: ..... .... ... ...... .. ....... . 
, 

4. ~:r:i~~;~~~~~~~S~.Mq}ll.Ct.. ... ~~.~\.~..... o(.a!}€.6... hq.... .... .... ... .... ......... .... ... ....... 


~~~:~::~y ~~~~~~~~i::::: 
III. 

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub 

prZ~dS'~biO?~Jlgs~~estniC~q 1..~,eo.~Oby:~: nal~~YPOdatl'~z.~~ie~:it~n~~d~'''j~~ :: . : 

udzialy te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10 % udzial6w w sp6lce: ............ .......... ... .... ......... .. .. .... .. .. . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... ....... ... ............. .... ..... ... . 


2. POSl..da~:~Y~'Ij~¥r..Ch handIO~YCh-nale~~p~d..CliCZb~ :,~~itentaudZ'..j~~ .':':':'.':' 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ... .. ..... .. ... .... ..... .. ...... ... ... .. 
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IV. 
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub 

przedsi~biorc6w w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji :

iU<tf', (tOS., .:. ::: 
akcje te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10 % akcji w sp6tce: .... ....... ....... .. .. .. ... ..... ..... ... ...... .. ... .... ..... .. 


Z tego tytUfU osiqgnqfem(~am) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..... .. .... ...... ... ... ..... ... .. .. . 


2. Pos,ad~~~wffJ;~~rhandI07~h- .naleZY . podac .liC~b~ . ' . ~~'t~nta":kCJ' .•.. .•• ••.•:.. ...•• 
z tego tytUfU osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : .. .. ... .. ..... ........ .. ... ... .... .... 


V. 
Nabylem(am) (nabyf m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) 
od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorzqdu terytorialnego, ich 
zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drod ze 
przetargu - nalezy podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: .... .. .......... ....... ... ..... .. ....... ........ ...... ..... 

~Q.~'O~~:... : : 

VI. 

1. prowa~t~l~oS~spOdarcz" (nalezY . POdaC .f0rn1~prawn", p~edmiot dz,alalnOSG')•.• .•...••.. •.'. 

- osobiscie ..... ........ ... ..... ....... .. ..... ... .... .... .. ..... .. ....... ..... ... .. ......... ..... .. .. ...... ..... ... .... ....... .. .. .. ..... .. .... .. 


- wsp61nie z innymi osobam i . 

Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: .. .... .... .. .. ...... .. .. 


2. Zarzqdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, p~nomocnikiem takiej 

dz,ata'n0lJA.~:r.Dht~F~' prawn"., .pr~ed~,ot .dziatalnOSCi) ....................................................••......•.............................. 


- osoblscle .... ... .. .. .... ...... .. ....... .... .. ... .... .... ... ..... .. .... .. ..... ..... .. .. ... .... .. ... .... ... .... .... ... .. ... ..... .. .... .. .. ...... ...... 


- wsp61nie z innymi osobami . ... .... .. .. .. ... .... .. ... .... .... .... .. ... .... .. .. .. . ... ........... .... ...... .. .. .. ........ .... .. ... . .. . 


Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : ..... .... ....... .. .. .. .. .. .. .. ........ .... ... 


VII. 

\'J s P6ikachhandlowych (~azwa, s,edziba sP6tkr) ,<:U:Q d,o~~. 
jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy) : ..... ... ....... ... ..... .... .... .... ..... .... .. .... ...... ....... .. .... .. ............. .. .... 
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jestem cz~onkiem rady nadzorczej (od kiedy) : . .. ........ .. ............. .. .......... ... ...... .. ... .. .. .......... ......... .. 


jestem cz~onkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............ .... .... ..... ... ........... .. .............. ...... ..... ............ . 


Z tego tytu~u osiqgnq~em(~am) w roku ubieg~ym doch6d w wysokosci : ....... .... ... .. ..... .. .. .. .. .... .... ...... .. .. .. . 


VIII. 
Inne dochody osiqgane z tytu~u zatrudnienia lub innej dzia~aJnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem 

1J)UJki=Ulf~egO;r~5~'>~ ·.·.·.dic..·.·.·.·. ·~·~·.·.·.·.·.~AaJj , ~9 ·..... 


IX. 

Sk~adniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10000 z~ (w przypadku pojazd6w mechanicznych 

nalezy podac mark~, model i rok produkcji): ... :I.ff[A.....j .n.O'\. c.t1 .....\J.i..~-f\ ....MlO.r. . .. .. ... ....... . 

X. 

Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10.000 z~ , w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz 
warunki , na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci) 

· ~~ ~~~t ..: ...: 
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