URZAD GMINY B O C K I
KANCELABIA_050LiMA

0 -04- inn
> OSWIADCZENIE MAJATKOWE
- U1 ZU..1 I
radnego gminy
losczZr.^.^
-lak

iS^l^;;

^OCML

1. •

-dni

(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladajq^ca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawd^ starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie
dotyczy".
3. Osoba skladaj^ca oswiadczenie obowlq^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktednikow
maj^tkowych, dochodow i zobowiq^zah do maj^tku odrf bnego i maj^tku obj^tego mafeehskq^
wspolnosciq^ maj^tkowq^.
4. Oswiadczenie o stanie majcitkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzyteinosci pieni^zne.
6. W czfsci A oswiadczenia zawarte s\e jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczeice
adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a),
-odzony(a)

llkOJl2..^I...l..

Z4r..^..2z.:::^'^£.l

/tt^/lUILUll.

(imiona i^azwisko oraz nazwisko rodowe)

G:nnj2o.o..m^l£J..O B.OLU..^... z.

Af^lk/..

.M^MLJ.<::...

(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. 24li tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza[ce w sktad matzeriskiej wspolnosci
maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:

I.
Zasobypieni^e:
-srodki pieni^zne zgromadzone w walucie poiskiej:

j^lJz.. 4D..!^.2..y...C..Z^...
Q..§...L.^....C.2.^ZL

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

^

- papiery wartosciowe:

^U.L~. Q..(2.Ly'.S.2j^...
nakwot?:
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^//.^

JML..±C2..^....

II.
1. Dom o powierzchni:
tytut prawny:

.^.^^....CP...

Jia^BJ^l^..

2. Mieszkanie o powierzchni:

tytut prawny:

l23J2a.l..M.V

..y/.S.^......C?...^...C2... Z/'.

Z-Hi-^^-^OUf^M,

__^l/Lz^ Q.Ol..Y.C2..^owartosci:
^fj^ C^lX-ClU.

3. Gospodarstwo roine:

PEQ^:KCp±
0 wartosci: 'j^^..b.....<2.<l(D..

d.L.C^H.lrl

rodzaj gospodarstwa:

rodzaj
zabudowy:
tytuf
prawny:

m ^, o wartosci:

^jJ..{EjZ.Q...D..^..hJ..y....
tdJl^RlEtd..
aiBd.LUl

/O...Q!.L.y.Lk..l..
/.I...C1

- powierzchnia:

iMMC-CdMid.

Z tego tytulu osi^n^tem(^am) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokosci:

.S.^...c2.!^..(2..

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia:

s ^ ^ z d O

M^Z..

^.l(2oa

J^,£Zy.C.UOjL}.
"ZIZZl.
'.

Jl^.07Y_C.C.y^..

° wartosci:

^j_^T

tytutprawny:

/V/Z./Z

'£)ZlYC2R
:QPf'VCj

V

ni.
1. Posiadam udziafy w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestnicz^takie osoby — nalezy podac iiczb§ i emitenta udziatow:

kill-...

j2oryay[..

udziafy te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:
Z tego tytutu osi^n^tem(^am) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

.....I ..J.

^-

Q(Q 7_ Y..C.2. y

/l/2.<^- Q.(2j.. Y-(2}. Y

2. Posiadam udziafy w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

.IS:LL.L2. JOnXlLllL
Z tego tytutu osi^n^tem(§tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

^

Q OZYX.. 2 Y

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

ULll

Q.OZv.C2.2j(..
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akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spolce:

UI-£..-...L20ZY.L11L.

Z tego tytutu osi^n^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

i2?.C).f...2. H..

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

LLLLl

Q.^Ty..c2..}d:..

Z tego tytutu osi^nqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

/ Y£l

V.
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^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 nastQpuj^ce mienie, ktore
podlegato zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i da\q nabycia, od kogo:

L>./!::!r}^...U...^/^.

A/:./.4:

VI
1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podac form§ prawny i przedmiot dziatalnosci):

A/l^....^a.z..Z..ry..2.
-osobiscie:
-wspolnie z innymi osobami:

j^/jcz

0^1.2(2.4

LUZ~ :L).<2.2. 2.C2.y/. ....

Z tego tytutu osi^nqtem(^am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

ULA=.....dJic)rx.Cl.2.

IIIII

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac form? prawnq.i przedmiot dziatalnosci):
-osobiscie:
-wspolnie z innymi osobami:

MLiz
J^l^_

i2c2z..:Z^.'^..y

a^Z..!^^2...Z

^//Z..?.

0.^-^-2CL.^/...^

Z tego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

/^./^

aQLY..a..i
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:

Qj.Y..C.l. 2-.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):
-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

hdi^.

^i: yciZl

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

Uii:^.

o.c2Z:/:£2.y...

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Aji£..

D.01 ~XQ2ZL

Z tego tytutu osi^n^tem(^am) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

vm.
Inne dochody osi^ane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

^yi^jji

ma(u.iZztn..IIMZyIjZ^

DC
Sktadniki -mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji):

OJ.Z&MLK MMIICIX

zi.

MmiEK

QmkiiM.
/2JM.dmi

"'jflZlAlZIII^^

z mu^MMn

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

~M9.iZdn. i£ m l2mm.!<fji aniMiZZ z. 2..is2^4^.C
aimi^- spnaJDz.LLZ(2x i2...dMMku. \.-...UM.IZ..QZZL mmcrM^

ZMilUZaAJKll
-^j£2ZZij/<6^.^
- A.2). c?M...iJl. - 3J.9.MIZ. ^.£m&z£ul2/
...p. d.mJ^.2/Z.LL 2U9.iZ.£ZzZ...MlaM^i).U2i.X. 2Z£.d>CML2.....Zj^^^^
-Z.4m-j2. m^Z.H.M
- 2.±c2.C)..t2... ^.ilAJU.
XBdlCSimZA
Z^..SJ2A.LM.LCZ...

^ 6.Aizmizu.

~.izM£.ix^u..JJia2i22^
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