D „ , :iijrzmOSWIADCZENIE MAJATKOWE

H o * ' zaf^cznik
Podpis.

,dnia

yf^.^4.^^^x.

(miejscowo^c)

Uwaga:
1. Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdy, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie
dotyczy".
3. Osoba sMadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majqtkowych, dochodow i zobowi^zah do majqtku odrebnego i maj^tku obj^tego matiehsk^
wspolnoscici majqtkowc|.
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicc|.
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczace
adresu zamieszkania sMadajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.
CZ^SCA
Ja, niiej podpisany(a),

^.§!^.!^:(Y.i<^M.

.€d.^JA'f.^.!h^./.X..Z..

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Q€J..^....dl££..c.

urodzony(a)

f^s.iQy. 0^1^.1..

*

^..-^l^^.t^/CZ^.f^^ir^

z<^.fiLf..Q^...

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w skted mateeriskiej wsp6lno§ci
majqtkowej lub stanowiqce moj maj^tek odr^bny;
I.
Zasoby pieni^zne:
— Srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

...^.aQa.z±

a.dtzt~mA£:. j^.^.t.o^.Q

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

^f£...j^rYczr..
-

papiery wartosciowe:

^3Jd..Ai:C2L£.KQ,,,(^,,

aM.&M;d.

^Sm^^ok'...

!^...AMli. e^:cx.^E&n......mL..aD^^
"3

"^ot?-

e^ojd-ii^icLM^. /f:v>>^„^/t(S^...^m..^.,zi^

II.
1. Dom o powierzchni:
tytu* prawny:

..Afrr^^taJMasa.

^.f2.^/A.

o wartoSci:

m.tZ£MSM. k'.i>mas:.QSC....
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2. Mieszkanie o powierzchni:

m ^ o wartosci:

tytu< prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

0 wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytu* prawny:

6rf,^A^y.,,./<'^^^

. powierzchnia:

6J...^.':?..(?<2....£A.

Aj^r,,,l^^A^/y:0^,i

m.tz£dsm

't.L.f.t.-?.!...^^..

^;^^«^^:^.'

Z tego tytu<u osi^gnq<em(^am) w roku ubiegtym przych6d i dochbd w wysokoSci:

,A/f^^cj&(^if6

IIMAIZL

4. Inne nieruchomosci:

,MM!^UQ1?*:...^0/i£t..^.>d..
/?,?^i^i<^./^^,.,«2-i.?^:«??..<;?!^^

powierzchnia:

M.J>imcd..(Z.M£I/>a.

0
wartosci:
ZJ..&00L7.....Z£ J^^yA^^rm.-moOO.Z^.
tytui prawny: .../f/tr.,.,>V-^,^^^^^^/. /fM^LA^M
S^^Qm^L
1. Posiadam udziafy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi?biorc6w, w ktorych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

/>(i£..Mcly..czy...
udziafy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w sp61ce:
Z tego tytulu osiqgn^<em(?lam) w roku ubiegtym dochdd w wysokoSci:
2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych — nalezy poda6 liczb^ i emitenta udzialbw:

.M/.M...j^.aiy.cLX.
Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym dochbd w wysokoSci:

IV.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi^biorc6w, w kt6rych uczestnicz^ takie osoby — nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
M£:.r>oTYCZy

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy ni2 10% akcji w spblce:
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Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym dochbd w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

m.....j:>pmzy...
Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrebnego) od Skarbu
Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi^kow, komunalnej osoby
prawnej lub zwi^ku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

J2&7y.CZX.

VI.
1. Prowadz^ dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac form? prawny i przedmiot dzialalnoSci):

^{M....MQZY.(:JX..
— osoblScie
— wspblnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi^gnqlem(?lam) w roku ubieglym przychbd i dochbd w wysokosci:
2. Zarz^dzam dzialalnoSciq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnoSci (nalezy podad form? prawny i przedmiot dzialalnoSci):
A(j£....iPo2yczy^
— osobiScie
— wspblnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochbd w wysokosci:

VII.
W spblkach handlowych (nazwa, siedziba spbiki):
— jestem czlonkiem zarz^du (od kiedy):
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J>^<^Yfzy

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy);
— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci:
VIII.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytulu:

zryiMtu ZAmuj::>Me.ms. ^SM.d.A£ ^£^/h.
jQiem. ifiAM£G.O.. €IE^iOO z.k.

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac mark?, model i rok produkcji):

MOjy.CZY..

X.
Zobowiazania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):
A:/^,..^<2,rv^<ZZ
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CZ^SC B
Adres zamieszkania osoby sWadaj^cej oswiadczenie:

•7^

Powyzsze oswiadczenie sWadam swiadomy{a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data)
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(podpis)

