
oSwtRoczEN I E MAJATKowE

radnego gminY

. LLIB nR [.C. l:i, dnia ./3"Q.1 l01tr'
(miejscowoSc)

'*il"o".ba skladajqca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4,

starannego i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk'

2. Jeieli poszczeg6lne t'b;yki ;ii .znajduiq 
w konkretnym przypadku

zastosowania, nit"Zy wpisa6 "nie dotyczy"'

3. osoba skladaj4ca o6wiadczenie obowiqzana jest okre6lic przynale2no6c

poszczegolnych sXfaOniXJw majatkowyc.h, dochodow i zobowiqzan do

majEtku odrgbnego i majqtk-u ofiitt'g" *iti"n=XE wspolno6ciq maj*tkowE'

4. oswiadczenie o stanie m"jiix""iymtotyczy majqtku w kraju iza granicq'

5. oswiadczenie o stanie ;;,;*;ym'obeir;il rownie2 wierzvtelnosci

, fr}":lltJ": A o6wiadczenia zawarte sq informacje iawne,.w czq6ci B za6

informacje niejawne dotycz4ce adiesu zamieszkania sktadaj4cego

o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia' nieruchomo5ci'

,....Er|.Etl,yT....,,...i;i;;;;;;;t,,ffi;i;,"i,",*i"x"i;;;;I;d."^-_
po zapoznaniu siq, p;"p,g3mi usla*y iOnl" 8 marca iggO r' o samorz4dzie gminnym

0.1. Dz. t).22013;,;;;:5ei..ptii;.i, zsodnie. !nL.24htei ustawv oswiadczam'

2e posiadam wchodz4ce w sktad ,rE"nkiJi wspolnosci maiqtkowej lub stanowiqce

moj majqtek odrqbnY:

t.

T""fil EffiB:::' rg,o*ud.one w warucie porskiej: . 9.9.5.{..

- srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcei: ..m.*..d.o.tg.ozv

- papiery wartoSciow e: r'z'b"do'tA r*'(
na kwotq:

CZESCA .7Eo7../ 7f2tn1iltra) TRAC,Z
Ja, ni2ej podpisanv tal, 'JERZ'f "Z'7't'GN'tEil""TRACZ'ry\q'' ' 

ii*lor,u inazwisko oraz.nazwisko rodowe)

urodzony(a) 0/..0.9r-4.9 !/5-"" "' 
-i'Lu 

Ah'R'lp'Nl E""

u.
1. Dom o w'.e.d.el6*7.m2, o wartosci: """ tytul prawny:



rodzaj zabudowy: ....... """":"""'
tytut prawny: .. "........

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci'

o warto6ci: .....'...

tytul Prawny: .....

1il.

1. posiadam udziaty w sp6lkach handlowych z udzialem gminny"f 9t:b prawnych lub

przedsiqbior.o*, * ftory"n u"r*riniliiirXi" osoby - nitezy podac liczbq iemitenta

udziatow: .

..n i.e..d.etY.czV

;;", i; ;ir;";'q;,xi"f *'eks'v 'ii io% udziatow w spolce'

Ztegotytuluosiqgnqlem(glam)wrokuubiegtymdoch6dwwysokosci:

2.Posiadamudzialywinnychspolkachhandlowych-nale2y
podac liczbq i emitenta udzialow:

rw'd cy'pll?y ........ .......

Z tego tytulu o",qginEt";(atilt; roru uuiegtym dochod w wysokoSci:

tv.
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych.z udziatem gminnych.osob prawnych lub

przedsiqbiorcow, w xtorych ,"r".iilii irr,i" osoby - iatezy podac liczbq i emitenta

akcji:

"k;J" 
i" ;i;il[;;kieiwiexszv nil10% akcjiw sp6lce:

2. Mieszkanie o powierzchni: 6'/''"9-1/"""" m'' o wartoSci:

wfeSn/.o't'' YYocz

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodars w'ta'. nt.^e- *t'f *7 """"'' powierzchnia: """

4. lnne nieruchomoSqi: / /
powierzchnia. -'m.'e"det'7ezf ':""""""'



V.
Nabytem(am) (nabyl moj malzo1ek, z wylqczeniem mienia przynaleZnego do jego

ma.iqtku odrqbnego) od skarbu Pafistwa, innej panstwowej osoby prawnei' jednostek

samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce

mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i datq

nabycia, od kogo:

Z tego tytutu osiqgnqiem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleZy podac liczbq i emitenta

akcji: .ru.'e. detgcy

71"g" tvt;il ;;'qsd;;ru"*l * 'o[' 'uilt; ;""h6d w wvsokosci:

.nt.'e...datg.e*V

Vl' /-^r^-irr ^ar{aA { :edmiot
t-. p,o*"029 dzialalnoSc gospodarczq (nalezy podac formg prawnq l prz

dzialalnoSci):

..ru.e..det7.ezV """'""""'
- osobi5cie

- wsp6lnie z innYmi osobami

;;r" il*, ";;;;;,;';;;; '"*' 'o*"- '"'ch6d 
i dochod * *'""*"'"'

- osobi5cie

- wspolnie z innYmi osobami

Ztegot$uluosiqgnqtem(qlam)wrokuubiegtymdochodwwysokoSci:

2 Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarcza f u! 
1e-st:T-!t="d=tawicielem 

pelnomocnikiem

takiei dzialalnos"i frrr"zi 
"poor. formg prawnE i przedmiot dzialalnosci)'



vll.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

- iestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnei (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym dochod w wysoko6ci:

vlll.

lnne dochody osiqgane z tyturu zatrudnienia rub innej dziatarnosci zarobkowej rub zaiqc,

, poOr*"* t<wot 
'Izyskiwanych 

z kaZdego tytutu:

{u 8:{,9/.,&g.€..d.e'1/.,/2,?"0'/.0:"3&"619'!18{'

tx.
sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyZej.10'000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechaniczny"n nr[iy p"O'e markg' model i rok produkcii):

.ile...defuor.?-

X. - __-_r^A^i ^^.^nriai .io ooo zlc -'-gniqte kredyty i

Zobowiqzania pieniq2ne o w3.rt9sci powyZej 10'000 zlotych' w tym =^''4:,

oozvczki oraz warunki, na jakich r"#;y';li"ion" (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdaizeniem, w jakiei wYsokosci):

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):



Mieisce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie ll czQSci A (adres):

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadom y(a), i2 na podstawie art' 233 S 1 Kodeksu

karnego za podani" ni"prr*dy lub zatajenie'prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci'

"h.Aa "fq 
N. .'/ 3,.Q 1,.2*/ .7

(miejscowoS0, data)

,al

lenu. Tr.dcz
(podpis) A (/


