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oSWTADCZENTE MAJATKOWE
radnego gminy

€/.*$s.......... , ania y'.9.,Q&,.40*0..,
(miejscowo(6)

Uwasa:

l.

osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdui4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiy wpisad "nie dotvczv',.

3. osoba skladaiaca oswiadczenie obowiqzana jest okreslid
poszczeg6lnych skladniktiw majqtkowych, dochodriw

i

przynaleinosd

zobowi4zari

do majqtku

odrgbnego i maj4tku objgtego maliertskq wsp6lno5ci4 mrj4tkowe.

4. O5wiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierz"vtelnosci pienigtne.
6. w czgSci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgici B zas informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skradajqcego oswiadczenie oraz miejsca
polo2enia nieruchomo5ci.

czEsc A
Ja, nizej podpisany(a),

.F..SR.ES*.D.......af.!H.lI

B.*AeIrd"s*R

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)*8..06....19.7O..........

h*.trm,...,..*,Dp-

tr.

*

............81.0.8(.SIe

0...............*Saf

^i

d

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po-zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
U.
22019 r. po2.506, poz.1309, poz.rlrr, poz. 1696 i poz. lg15 zgodnie iart.24h rej usrawy
).

o5wiadczam, ze posiadam wchodzQce
stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

w

skrad mal2e6skiej risp6rno6ci majqtko"wej luL

I.
Zasoby pienigine:

(,

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej

?..d1

fll.e.r..pad..x.R.

p

ttr.........koJ.l,g*

- Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej

II.
I

.

Dom o powierzchni :.t1.18...ffi :l !O*A2, o wartodci:.........

tytul prawny: ..........n.1F-......"4O.1.{
2. Mieszkanie o powierzchni:

J.O. rn', o warto5ci:

)h9.,.AA8-'J-L"""""""""'

;

tyrul prawny: mkosJro'*..--....Hnh.*cti;1p..8.......ka5.?6.t1(.O.t.4.........M'D)'Rr-'q(Bp'p
_
5tal

)i;j l^D,iiu

3. Gospodarstwo rolne:

rrfnu,De

4 ,LH ^ Ltb2tBl6r w /, 19
^i,

rodzaj gospodantwa:&lEU!4.'... Bctrl.B.,powierzchnia:8.&p-:.If

85t[.?8.i:.!t.lQ..ffi

d]

rodzaj zabudowy: ...IJ.t€......"DflIV.(A.V.....-..........

tlrul prawny: .CDpE.gna.....|'JJ..RS.lI.?Sc.--....Mn#.qEloh)+
Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d i dochod

w

wysokoSci:

.............bQ. t..5.L.1.
4. lnne nieruchomoici
powierzchnia: ........
o warto5ci

III.
l- Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

t.E...........M|.Y.(&!..

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni| l0%. udzial6w w spotce:...II]f,...

..ffi\.9.QV.

.........

Z tego tytulu osi4gnAlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci:..ffIF.. ..c3pT.V.aA.Y....

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych
fr..t.€........

wJ.

-

naleZy podai liczbg i emitenta udzial6w:

y..au...................

Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysok oici: ..lLl.€.....f,#1.V.LD.Yr,

IV.

l.

Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta akcji:

r.e......mr.?.
akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz

l\Yo akcji w sp6lce:

.......il1L.....&l.V.tkv.

Z tego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: .lYlE.....F9.f

:/.!2Y..,

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:

l.*.........p_alv.{R
Z tego tytulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoici:

.E!8.....&I.?,.1"?V.,

Y.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek,
odrgbnego)

z

wyl4czeniem mienia przynaleZnego do jego maj4tku

od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek

samorz4du

terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpujqce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo: .............

...........hr.e....... ....m:r.V..(a_u.....

vI.
I

. Prowadzg dzialalnoSi gospodarcz4

(nale|y podat, formg prawn4

i przedmiot dzialalnoSci): .....fi .14.......Op.LY(AJ.
- osobiScie .....mIE........."OOI
- wsp6lnie z innymi osobami

.....!L.r€.........M.9H,

Z tego tytufu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:
...............II.r.€.... .......

Mn H.(AV

Zarz4dzam dzialalnoSci4 gospodarcz4lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takie.l

2

dzialalnoSci(nalezy podad formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):...1I lF..

- osobiScie

...

m.e-.........

..NLV.Q.V... .....

MJ.k

- wspolnie z innymi osobami .... .rtr8.......CIc.c
Z tego tytulu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: .l.l.r€......0fl.9..e*Y....,

VII.
W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): ...[.1E....

..NI.V.!&

-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ...tf .LE.....OOL!f.QA.

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....!LtE.....fDIV..QA

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......ff(tr.........CIaI.V..|Py.........

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym doch6d w wysok oSci:

....fi.1E,-....ffi.VRV

VIII.
Inne dochody osiqgane z rytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub njg(,,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:

4.€f.ff.P......C*laPC.tsrar"tn.......s*e......#k-.....c9P1

%dJ..,.5.a.

.Mau)*ttx.*..........lr>..?..dmaS-......... D$.qT.*!an ,
....,,...,,,,k....
fr .8r.A.........*.8.S /[ E
rl
fi p..Se........... At 0.1.R
un ube r*,x a.........to. >3.
ua :l=ksar. F..
.

.

dt

Ix.
Skladniki mienia ruchomego

o

warto5ci powy2ej 10.000 zlotych

(w

przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y poda6 markg, model i rok produkcji):

+trE!.........Ik.... Jn0.2.........J.6..N9....:..ona:Sr*....h2r-p.6.nO.,s ........Mnr.4r*Oh.e..
801A........59.CI..D.....J0d-r.......

..J.n.M....:....NAuaen**.....xnadrrr.o.k......Nail.+Har

4

D

x.
Zobowi4zania pienigzne o wartoSci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaci4gnigte kedyty

i

poi,yczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo,

w

zwiqzkl z jakim

zdarzeniem, w jakiej wysoko5ci):

fi..t.€.......... Mi.v.

Lt

5

