
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
wéjta, zastepcy wéjta, sekretatza gminy, skarbnika gminy. kierownika jednostki organizacyjnej gminy,osoby zarzagdzajqcej i czionka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawns;oraz osoby wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu wéjta‘

WQ ,dnia 240L124 r.
0miejscowoéé}

Uwaga:

1. Osoba skiadajqca oéwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda. starannego i zupeinegowypefnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczegélne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisaé l1niatM
3. Osoba sldadajqca oéwiadczenie obowiqzana jest okreélié przynaleinos'é poszczegélnych sktadnikéwmatkowych, dochodéw i zobowiqzafi do matku odrebnego i majatku objetego maliefiskqwsp'élnos'cia matkowq.
4. Oéwiadczenie matkowe dOtyczy matku w kraju i za granica.
5. Oéwiadczenie matkowe obejmuje réwniei wierzytelnoéci pienieine.

. W czeéci A oéwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeéci B zaé informacje niejawnedotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego oéwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomoéci.
02536: A

)
Ja, niZej podpisany(a), Q/VQJZWNQ E)Om“b Q/rov WWAIQQ {gm/6k

(imiona i nazwisktfl oraz nazwisko rodowe) K /Q 0
urodzony(a) 9210 . O 4. 49 G 2/ V- W Tm/QTCQ/

556t ”fool/SXiWOUQ/ u Samamléowie,m, KtO’P" 0
(miejsce zafludnienia, stancwiskn lub funkcja)

p0 zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziakalnoécigospodarczej przez osoby paniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. p02. 1875), zgodnie 2 art. 24h tej ustawy oéwiadczam.Ze posiadarn wchodzqce w sldad ma‘iefiskiej wspélnoéci majatkowej Iub stanowiace méj majatek odrebny:
I.
Zasoby pienieZnez

N...—— érodki pienieZne zgromadzone w walucie polskiej: £20 000 Kb

—— érodki pienieZne zgromadzone w walucie obcej:

M dDWC/U’I/_ (J 0
—— papiery wartoéciowe: “1:9, {LL/OM 021/1 /

<3 J
na kwote:
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(42;)
1. Dom o powierzchni: 3 O 0 m2, 0 warioéci: 100 O OO zigtui prawnyi LAG? WW

2. Mieszkanie 0 powierzchni: mm". m2, 0 wartoéci: -- tytui prawny: Awe MM QMW

3. Gospodarstwo mine: (I d

rodzaj gospodarshwa; M duo‘k/q CZM/ , powierzchniaz -~

owartoéci: ‘ Q

rodzaj zabudowy:

tytui prawny:

Z {ego tytuiu osiqgnaiem(eiam) w roku ubiegiym przychbd i dochéd w wysokoéci:

4. Inne nieruchomoéci: ‘ 2’

powierzchnia: dJZLQIJL’LQ, O DWWW A4 8 2/ (1%

{d/uoCL—lco, 450V DOA mud/0W ulim dommw)
owartoéci: 45—0 000 {Ia /

-— ..__ I' ___~ .. ‘ I {A -._

tytui prawny: @AfbbmCLAW§ C All/x0}, EBA/L yew. { ’3: )
K .1

Posiadam udziaiy w spOikach handiowych —— naieZy podaé liczbe i emitenta udziaiéw:

w. oWC/ta,Wi/

udziaiy te stanowia pakiet wiekszy mi: 10% udziaiéw w spéice: Auk MWZM/

Z tego tytuiu osiqgnaiemfiiam) w roku ubiegiym dochéd w wysokoéci: MLQ/ dO‘bu, 02/4 /

IV.

Posiadam akcje w spéikach handlowych -— naieZy podaé iiczbe i emitenta akcji:

(LIME, Wraith/t4 /

akcje te stanowia pakiet wiekszy mi 10% akcji w spOice:

M MMM
Z tego tytuiu osiagnaiemfiiam) w roku ubiegiym dochbd w wysokoécg d W (ii/0411024 ,

V.
Nabyiem(am) (nabyi méj maiZonek, z wyiaczeniem mienia przynaleinego do jego majatku odrebnego) 0d Skarbu

Paristwa, innej pafistwowej osoby prawns], jednostek samomadu terytorialnego, ich zwiazkbw, komunalnej osoby

prawnej iub zwiazku metropolitainego nastepujqce mienie, ktére podlegaio zbyciu w drodze przetargu — naieZy podaé

opis mienia i date nabycia, 0d kogo:

K...M rip—igoai/
O (J
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3. W fundacjach prowadzqcych dziaIalnosé gospodarcza:

“jestem czIonkiem zarzadu (0d kiedy):

_ O
_jestem czIonkiem rady nadzorczej (0d kiedy): M Lia—H“), 004/

(J O

—jestem czIonkiem komisji rewizyjnej (0d kiedy): W dohj/ c“244/
Q d

\

Z tego tytq osiqgnaIem(¢Iam) w roku ubieem dochéd w wysokoéci: M ($0411 04,4 1
' <1 3/

VIII.
lnne dochody osiqgane z tytq zatrudnienia [ub innej dziaIaInoéci zarobkowej lub zajeé, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kaZdego tytq:

Nmiméd 29, Wm «I'm/av ‘84 655 .25
S? gar/Wm '

IX.
SkIadniki mienia ruchomego o wartoéci powyZej 10 000 zIotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych naleZy
podac marke, model i rok produkcji):

0’9”“ mm, W CDTI 2,009 a».

X.
Zobowiazania pienieZne o wartoéci powyZej 10 000 zIotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakiej wysokoéci):

Goium Z J—Fig m0 W W
a dung. fl 2,2: 000 . OAPIOXM rbOZO/WOVIO
43 #1100 21' (mo, mu 4 04 302/!) '

Wt H 215mm I’KO m0 {OW/0M: 'dmnm.
$02051t ow Awrwh,‘ 68995.32, CHI:
(m0. Omani /1 .04'. 2026?) - ’
\
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VI.
1. Prowadze dziamlnoéé gospodarczefi (naleZy podaé 1‘0e prawnq i przedmiot dzia%alnoéci):

— osobiécie Ami d'P-R'Né’ QM ,x

— wspélnie z innymi osobami MC 6¢O+d¢ 02/8
0 I

Z tego tt’fU osiagnaiem(e%am) w roku ubieg’rym przychéd i dochéd w wysokoéci:

2. Zarzadzam dziaJalnoécia gospodarcza lub jestem przedstawicielem. peinomocnikiem takiej dziaualnoéci

(naleZy podaé forme prawnai przedmiot dzia+aino$ci):

-— osobiécie m 6.0471, 004/

O J
— wspéinie z innymi osobami

M Maw
Z tego tytum osiagnqiem(e’ram) w roku ubiegiym dochéd w wygokogéi:

VII.
1. W spwkach handlowych (nazwa. siedziba spéfiki):

m 693mm
0 C]

#jestem cza‘onkiem zarzqdu (0d kiedy):
@W/

QC]
m ($0411, ”05/

-— jestem czmnkiem rady nadzorczej (0d kiedy): ..

——-jestern cz+onkiern komisji rewizyjnej (0d kiedy):

ml do‘MQa-M. /

Z tego tytulu osiagnefiemfifim) w roku ubiegiym dochéd w wysokoéci: . d

{UL/6 (itchy/ah /

2. W spéfizielniach:
J

-—jestem cz’ronkiem zarzadu (ed NEW):

fljestem czmnkiem rady nr:u:izorczej3 (0d kiedy): W dam /

O X

—— jestem cz+onkiem komisji rewizyjnej (0d kiedy): m8 aki "54/. . (J

Z tego tytum osiagna+em(e{am) w roku ubieghwm dochéd w wysokoéci:
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025313 B
Adres zamieszkania osoby sk+adajacej oéwiadczenie: 8 3 " /H 0 MW 62/IIIIIIIMIL- Sfovoermum, 46' (J

.......

Miejsce pomZe-nia nieruchomoéci wymienionych w punkcie ll czeéci A (adres):1.“i mul- Spoucamwp 49
2~_WQIGC[1D+MML I

we, whoLQxqcy3.

4-W0m0 EM; - Space/vow 4C

Powsze oSwiadczenie skiadam éwiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoéci.

Wow). , 2/1 . OH. 202% . "Hugh REDMIG (miejécowoéé. data)
(podpis)

1 Niewiaéciwe skreélié.
2 Me dotyczy dziafalnoéci wyMérczej w rolnictwie w zakresie produkcji roélinnej i zwierzece}. w formie i zakresie gospodarstwarodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spéldzielni mieszkaniowych.
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