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oSwrADczENrE MAJATKoWE

zo

E

:::=:::

radnego gminy

..Shs.Fh?............., ania

J3,.*.,.1C.G.

(mieiscowo6a)

Uwaga:
1. Osoba skladaieca oiwiadczenie obowiqzana rest do zgodn€go z prawda, starannego izupelnego wypelnienia

kaidei . rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znaiduia w konkretnym prrypadku zastotowania, naleiy wpisad:!i9-d9lu!!y:'
3. Osoba sktadajaca o6wiadczenie obowiqzana ,est okreilii prrynaleinoSd poszczeg6lnYch skladnik6w
maiatkowych, dochod6w i zobowiQzai do maiatku odrebnego imajqtku ob.ietego malieisk4 wsp6lnoicia
maiqtkowQ.

4. Oiwiadcrenie o stanie maiEtkowym dotyczY maiAtku w kraiu i za granicQ.
5. Oiwiadcrenie o stanie maiQtkowym obeimuie r6wniei wierzytelnoici pienieine.
6. W czQsci A oiwiadczenia zawarte sa informacje jawne, w ctejci B za5 informacje nieiar ne dotYct4ce adresu
zamieszkania skladaiqceto oSwiadczenie oraz mieisca poloienia nieruchomoSci'
czEJC A
.la, ni2ej podpisany(a),

I

?..r1.1*.J).4*4...........>2..1N.m-Q-e*{........ ...........C.P:e=Pi.II:5X.4........
(imiona inarwisko oraz nazwisko rodowe)

w ......H..!.0..b..:/..M..5.1.O+*.LL

urod^zony(a ).d.[1.....e6.,...19.?

......l+.a:. tf.I.+4....
......R..t\n.
(miejsce zatrudnienia, nanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990

r' o samozEdzie gminnym (Dz' U' 22017 t'

por. iszs), zgod;ie z art.24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzEce w sktad mat2eiskiej
wsp6lnosci majatkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrqbny:
t.
zasoby pieniqine:
- 6rodki pienieine zgrqmadzone w walucie

polsltiej:

-

-

...N.$kcp..E.rt.SH(.tL...............:n)?9.Lllltr

-

Srodki pieniqine zgromadzone w walucie obcei

-

papiery wartosciowe ......ri.
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1.Domopowieechni 1t8....ffi..:lCZ.Vm2,owartoJci:...t18.....ffi:.tc2,i..-.
twul prawny: !.1.L......D.QJ.:I12y,....
2. Mieszkanie o powiezchni: ...*9........ m2, o wartofui:.. .A.4A..^ff42....ri,;I.....
tytur prawny:.1-!.h.p....1.r.[(*i-....--....fl*]h)Etily(+].. .....*3.a.u.llp.*.... ......il1.+1q.i*o.hc.R....,
3- Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: Jlt.t{14...........QOL,II./.}
o wartogci: .....l,.29,..PQQ ..*e.....

rcdzaj zabud
tytul prawny:

kffi.

Z tego tytutu osiEgnqtem(qlam) w roku u
4. lnne nieruchomoici:

...?."!f, .... ;... hr- r- n; IqC4s-9
..t1.),H. .:.... Lt*,t.e a..d.. 4 I
.......U{.r.e......*ct'..i?..c.a/. ... 1.1.. 19.. ; -u E!.lq.. d,.. lI Mi I *gZ 34q
.....CO.RE S.0..1i........l'le as,l:clc........A.t.D.raTidi H
przych6didoch6dwwyso koici: ..39.,,.5.Ii...,4t.........
, powierzchnia:

z

powierzchnia:.../It€........DK$..?ttzv...........
o wartoici: .......ft.te..........,p.-.:.I

lge?.....

It.
1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub pzedsiebiorc6w,
w kt6rych uczestnicze takie osoby - naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w:

udziaty te stanowiq pakiet wiekszy
z tego

nii

10% udzialiw w spotce, .......[.r.F_..........

A*,t.!.e*_y..

Mulu osiagnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ...../I!e......A*.YCZV.......--..

2. Posiadam udzialy w innych spdkach handlowych
........................11 ! 8..........DA.r..y.c2)_...........

-

naleiy podai liczbe i emitenta udzial6w: ........................

z tego t\^ulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

..,ttt8........12a7.Le.z,.?.............

IV

w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych rub przeds iebiorc6w,
ktdrych uczestniczE takie osob
naleiy podai liczbe i emitenta akcji:

1. Posiadam akcje

.........fi t.e............N.I.y.a--v........

akcje te stanowiq pakiet wiekszy
Z

nii

10% akcji w sp6lce:

tego tytutu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofti:

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych

Z

.....1).'.1.8_......[*7..y:.(.]Z.l:,

-

..0.1.8......*I.y.*2.V...

naleiy podai liczbq iemitenta akcji: -.1!.u:......€pT:i(-p.4,

tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokojci: ..ff-.tE-.-.......ACI./.7.2K....--.....-

\

0

f

Nabylem(am) (nabyt m6j malionek,

z

wylQczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrebnego)

od Skarbu Paistwa, innei pa6stwowej osoby prawnei, jednostek samonqdu terytorialnego,

ich

zwiazk6w, komunalnej osobv prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo
zbyciu w drodze przetargu - naleiy podaa opis mienia i date nabycia, od k o1o .-...0'l.1.........pDLk.LZk..........

vl.
1. Prowadze dziatalnoit gospodarcze (naleiy podai formq prawnQ i przedmiot dzialalno6ci): ........

......1Irt........So7.\Lfi.Zk.....

z tego q ulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wvsokosci: .lI'E ......ffi?K'? /-"""'
Z. ZaeEdzam dziatalnosciE gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dzialalnosci
(naleiy podad formq prawn4 i przedmiot dzialatnosci): ..ll:l€........PC.I1t:r..?,7...................

-

osobiscie ....ft.].e..........{*'J.YLzy.................................

-

wsp6lnie z innymi osobami

Z

tego t\^utu osiagnqtem(qlam) w roku ubiegtYm doch6d w wysoko5ci

It

re

vI
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spolki):

- jestem cztonkiem

zarzqdu (od kiedy):

,f

t€

NL.Y.cz !...............

.....N|.E....J:Pa.V.CW

...../fie .......lDrsT.!.LW.

- jestem czlonkiem rady nadzorczei (od kiedy):.... .If.18... ------AfJI.'g"C'2'{'
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z tego tl/tutu osiegnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
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lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoSci zarobkowej lub zajqt,
kwot uzyskiw anych z kaidego tytulu:
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Sktadniki mienia ruchomego

o wartoici powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych
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:...(2O.REStll.+.....
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x.
Zobowiazania pienieine

o warto5ci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniqte kredyty i poiyczki oraz
warunki, na.iakich zostaly udzielone ( wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci): ............
.....
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