^ff^ZA^

WPLYN^tO-SEKBETARIATURZ^DU
Nr ewid

Data

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radneqo qminv

A^^.

Z I O L

''^^'^ zat^cznikiw
r odpis

-A

, dnia

21M...&2^^-

(miejscowosc)

Uwaga:
1. Osoba skladaje|ca oswiadczenie obowie|zana jest do zgodnego z prawdq, starannego 1 zupelnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduj^ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie
dotyczy".
3. Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiqzan do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego malzehsk^
wspolnoscici majqtkowq.
4. Oswiadczenie o stanie majc|tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte s£| informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotycz^ce
adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.
CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a),

^^^mS^.

JwM^ki.

.3^i]:,ffl^m,L?ai.,

(imiona i nazwisko oraz nazwisko fpdowe)

urodzony(a)

05, J i ,

i.3.G..3 .'T"

* ....Jd^Mt.S:^.

M.Jo£....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skted mateenskiej wsp6lnosci
majqtkowej lub stanowiqce moj maj^tek odr^bny:
I.
Zasoby pieni^zne:

^

— srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

AMJ^

— Srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

— papiery wartosciowe:

A^^^

CLO

na kwot?:

II.
1. Dom o powierzchni:
tytut prawny:

Zlt^,
uftcJ^ .:^.,d!/kOlp.

m^,o wartosci:
WA^^.lAvo.y^
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,^00.000,,

.G}v.^i^.are^.

2. Mieszkanie o powierzchni:
tytui prawny:

^^vX

m ^, o wartosci:
.'^..1A^L.?>;^.

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartosci:

|>J.LAVC

,^0. OOO

, powierzchnia: , 3 . i " j j f ; ^

\

y-

rodzaj zabudowy:

Q}>t<iD.lJkf::^^

tytui prawny: A^ilQ^V:.,^2B
^ / ^ i k ^
^./>.p..tM.Lk.. O ^ ^ ^ M ^
Z tego tytulu osi^gn^tem(?^am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoSci:
4. Inne nieruchomosci:

^y:kmdjjQ,,0^

powierzchnia: J^^h^}^^
0 wartosci:

\...Q....^lM.iA hisL.

.^/^}i^.....,(b2i(!^..,

12...Q.QQ,

tytul prawny: j^Ic^,u.Crfit, IJ^A^.

12:^^Ij^.

^,0,p.h?..L.(h^..yi. (hs^A^JdXfllv^:^.,

III.
1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi?biorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

..jv.e.
udziaty te stanowiq pakiet wi?kszy niz 10% udziatbw w spotce:

(Vv^

:^.'^fAilM

Z tego tytutu osiqgn^tem{?tam) w roku ubiegty(^ dochod w wysokosci:
2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:
d^!?kl..L2^
Z tego tytutu osi^gnqtem{?tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:
c^L

<ljQ^i::

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi?biorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby — nalezy podac liczb? i emitenta akcji:
.OM^S.

AAAALI

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:
.ioJt./^L'-
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Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym docti6d w wysokoSci:
?..iiLM...,
Ilowjch A)
3 1nalezy podac liczb? i emitenta akcji:
2. Posiadam akcje w innycti spotkachi handlowych

Z tego tytutu osiggn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokoSci:

<i^.±:u.<

tv^<L

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr?bnego) od Skarbu
Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwi^kow, komunalnej osoby
prawnej lub zwi^ku metropolltalnego nast?pujgce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy poda6
opis mienia i dat? nabycia, od kogo:

Q^L

<L?.MLiH

VI.
1. Prowadz? dziatalnoSc gospodarczg (nalezy podac form? prawny i przedmiot dziatalnosci):
,(V?,(L,

jsy?,:!^

— osobiScie
— wspblnie z innymi osobami
Z tego tytutu osi^gn^tem(?tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoSci:
2. Zarz^dzam dziatalnoSci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (nalezy podac form? prawny i przedmiot dziatalnosci):
:<L,
.(^.vL..

— osobiScie
— wspblnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiggn^tem(?tam) w roku ubiegtym dochbd w wysokoSci:

VII.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

r^L

<^k.Ll/i..

— jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):
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— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi^gn^tom(?lam) w roku ubiegtym doctiod w wysokosci:
VIII.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj?c, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytutu:

,^ UlQJZ,,
....ok9M/^.a.J^M.

paL/v^..C^a.

,^,^A^

,^..^.<^.i^Sd/

1

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podac mark?, model i rok produkcji):
JOJOJA

jojorjt,

^Ay..

k

skQ.£A..f^
C£Miie£;

^^A.!^..!.

X.
Zobowi^zania pieni?zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni?te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
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CZ^SC B

i

i

Powyzsze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

IlM..Mi£f:^
imiejscowosc, data)
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M^m^.

^2C^El^..,

Q (podpis)

