\\,P1.\.Ntit.()
PODr_ASKt l,RzAr) \\,o.r EWODZK
Wydziirl Nadzor,rr i K()nlroli

on,

.............?0.!0.:0-9:. -t
....

'

rrrtZAD

I

w

0

(?rr/.80-of0$

M

rlt.rsKt

ur..l2 u

/j i9

1ai8

"n,,,,r.

S

oiwnoczeuE

ik

MAJATKoWE

radnego gminy

{o'au

,9

dnia

r,

(miejscowoid)

Uwaoa:

1'

osoba skladajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego
i zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.

2. ,eieli

poszczeg6lne rubryki nie znajdujq

w

konkretnym przypadku zastosowania,

naleiy wpisa6 "nie dotvczv".

3' osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okreslid

przynaleinoSt
poszczegrilnych sktadoik6w majqtkowydt, dodrod6w i zobowiqzai do maieo(u
odrebnego i majqtku objqtego matieriskq wsp6lnoSciq majqtkowq.

4. O3wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. oSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje niwniei wicrzytelnoici pienigine.
6. w czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgici B zai informacje
niejawne dotyczQce adresu zamieszkania skladajqcego oiwiadeenie oraz miejsca
poloienia nieruchomoSci.
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(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkga)

I

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia marca l99o r. o samozqdzie gminnym (Dz.
u. z 2ol7 r.
pz .187.5), zgdnie z art. 2z+h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w silad mat2eriskiel
wsp<ilnoici majatkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrqbny:

I.
Zasoby fleniq2ne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej
- Srodki pieniq2ne zgromadzone w watucie otce::
- papiery wartoicio*"' N.
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1. a) Dom o powieechni:

m2, o warto5ci:
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3. Gospodarstwo rolne:

a) rodzaj gospoda rstwa
rodzaj zabudowy
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tego Mulu ogiqgnqlem(glam)
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roku ubiegtym praychod
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wysoko5ci:
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4. Inne nieruchomoki:
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Posiadam udzialy w spotkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub
w kt6rych uczestniczA takie osoby - nale2y podai liczbe i emitenta udzial6w:

ft NTYa
Z tego tytulu osiEgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: e
udzialy te stanowiQ pakiet wiqkszy ni2 10o/o udzial6w w sp6lce

2. Posiada m udzialy w innych spolkach
N.V.M.tt. Dq
Z tego

handlowych

-

@(/

nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

Mulu osiegnQlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci:
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1.

Posiadam akcje

w

sp6lkach handlowych

z

udzialem gminnych os5b prawnych lub

pzedsiqbiorc<,w, w kt6rych uczestniczE takie osoby - nale2y poda6
liczbe iemitenta akcji;

N.e.m-1.q7..
akcje te stanowiE pakiet wiekszy ni2 10olo akcji w
Z tego

sprike:

tllg..myfgr{

q

ulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysoko5ci: [)l
Posiadam akcje w innych spri{kach handrowych - nare2y podai riczbq
i emitenta

2.
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Z tego tvtulu osiEgnElem(qlam)

w roku ubiegrvm doch6d w wvsokoEci:

akcji:
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v.
Nabylem(am) (nabyl mtij mar2one(

z wylqczeniem mienia paynare2nego do jego

maiQtku

odrqbnego) od skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnei,
iednostek samozEdu
teMorialnego, ich zwiqzkr5w, komunarnej osoby prawnej rub zwiqzku metroporitarnego
nastepujQce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nale2y poda6
opis mienia i datQ
.0\te
nabycia, od kogo

w
1. Prowadzq dzialalnoSd gospodarczq

(nalezy podai formg praw nq

i

pzedmiot dzialalnosci):

Nl.€
- osobiScie .tJ.P-..
- wsp6lnie z innymi osobami

tQ_

Z tego tytulu osiEgnElem(elam) w roku ubiegrym pr4ch6d i doch6d w rrvysot<oici:0).{?

2.

Wll*y

Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarczq lub jestem pzedstawicielem pelnomocnikiem
takiej
dzialalno5ci (nare2v podai formQ prawnE i pzedmiot dzialarnosci):N-le .
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..

W]lt*t

- osobiicie N.!.A....Dfl.!!A:1.
- wsp6lnie z innymi osobami
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Mulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym

dochod w wysoko6ci:
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w sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): l).h...0ilfte.|.
jestem czlonkiem zarzqdu (od rieovl: .i-\.!.e..Df.Yc4y................'.....

-

.Nk..N.(3ArY.
komisji rewi4dnej (od kiedv):ilt{ ?. D.f,Y

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem czlonkiem

z tego Mulu osiQgnalem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoS ci, l!{k.'.WIi/'4.Y......,

vIu.
Inne dochody osiEgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalno6ci zarobkowej lub zajgc,
z podaniem kwot

t"(aJk
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Ix.
Skladniki mienia ruchomego

o wato5ci powy2ej 10 O0O zlotych (w

przypadku pojazd6w

mechanicznych nale2y podai markQ, model i rok produkcji)
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Zobowiqzania pieniezne o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciEgniQte kredyty

i

pozyczki

jakiej
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w
wysoko5ci):
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