
L"— ;' (Iv “A. f‘fl a

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

ZW‘WJ L2 , dnia “Gk” r-{miejscdifiés’é}
Uwaga:

1. Osoba sk¥adajqca os’wiadczenie obowi
wypemienia kaidej z rubryk.

qzana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupeinego

2. Jeieli poszczegélne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastasowania, naleiy wpisaé ”Hiedomczy”.

3. Osoba skiadajqca oéwiadczenie obowiazana jest okreélié przynafeinoéé poszczegélnych skiadnikéwmatkowych, dochodéw i zobowiqzafi do matku odrebnego i matku objetego maiieriskawspélnoéciq matkowa.
4. Oéwiadczenie o stanie matkowym dotyczy matku w kraju i 23 granicq.
5. Oéwiadczenie o stanie majatkowym obejmuje réwnieé wierzytelnoéci pienieine.
6. W czeéci A oéwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeéci B zaé informacje niejawne dotyczqceadresu zamieszkania skiadaj’ficego os’wiadczenie oraz miejsca poioi'enia nieruchomoéci.

czgéc A

Ja, niZej podpisanfla), [“s".-r-é.137?1;'_}’ww% Efflfj, MPH-E mm ' ME?“ (in?
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

UFOdZOHWBJ «:Qi; (ML—drug ./7g9[1 w Twat-(Ark:

.. ELIE") Rib-“9% as; ~—— PC; EM LW____;;=;»; ., m MM Lia-9m I39'E’T.."T?i."f’, Ma aw}
3Q 3? *7} w .+1 3: PH- [w- v1 H (”J-WM; fl”?

(miejsce zatrudnienia. stancwisko Jub funkcfa}

p0 zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 mama 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie 2 art. 24h tej ustawy oéwiadczam, 29 posiadam wchodzace w sided maiZefiskiej wspélnoéci
majatkowej lub stanowiqce méj majatek odrebny:

l.
Zasoby pienic—gz‘ne:

, . . . . . . .
- ' '"" 4....) E— srodkr plenlezne zgromadzone w waiUCIe pGlSkleji fr {(7 DE! “7 C <’-— / ______ _

—-—~ érodki pienieZne zgromadzone wwalucie obcej: fl-‘r'tj Daft (‘ * i

_ . [1,. _ .__,_.., .'_.-*""s --(,papery W3 OSCFOWE- f} {r r “a; H8 ./ ...... .

...... ”3 kwotei /‘ (I: 997 *7 C 9'
ll.

1. Dom o powierzchmr ..........z:{5E...........,“V .................. m 2. owanosci fl «2 MaW Draw: m a? pm r’ 9 ..........................................................................................................
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2. Mieszkanie o powierzchni: 515/5: Qpflx‘g L} m 2, o wartoéci:

tytut prawny: 5v 5' (4“ 33' ,‘z @5136...-

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: A55 5 937L617” '15" , powierzchnia: fl ' --5’¢;';-1¢’-»’

0 wartoéci: HM: __.3QFL/(T..-=’ t”
--------------------

--------------------
--------------------

----------

rodzaj zabudowy: W 5’ E 35R; (15* 5,5
lllllllll

tytuJ prawny: . (“x-".55lllllll {1325(3 , ........
Z tego tytum osiagaemfibm) w roku ubieg’rym przychéd i (100t w wysokoéci:

me: . 53791-7555"
4. Inne nieruchomoéci:

powierzchnia; /~,..5- 5 5: .5153? '5 W é

o wartoéci: .Pr" .5 53 \Q’i 5;}

tytu’r prawny: fl" 5" F Do? {12’ t?

1. Posiadam udziaiy w spfiflkach handlowych z udzia’Iem gminnych oséb prawnych lub przedsiebiorcéw, w kté—

rych uczestnicza takie osoby — naleZy podac’: Iiczbe i emitenta udzia’réw:

1"15" f “L: DC}! We") (2*

udzia’ry te stanowiq pakiet wiekszy mi 10% udziabw w spome: fl" {41; 530:9 (15’ £5

Z tego tytu’tu osiqgna{em(e%am) w roku ubiegiym dochéd w wysokoéci: [15“ 6 r? 33-??? (4.5;? 9

2. Posiadam udziaw w innych spéikach handlowych — male-2y podac’: liczbe i emitenta udziatéw: 1

fl": ii Ii: "Di—37’ {5’ (1'1) {9”—
...................................

................

...........

Z tego tytu’fu osiagna’fem(e&am) w roku ubiegtym dochéd w wysokoéci: p.5- 66 1.55:5,15 (5’95

lllllll

IV.
1. Posiadam akcje w spé’rkach handiowych z udziah—z-m gminnych oséb prawnych Eub przedsiebiorww, w kto-

rych uczestnicza takie osoby -—- naleZy podac liczbe i emitenta akcji:

A” f 6: BC»? L5 (15? {5'

........

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz‘: 10% akcji w space: fv’ ((3 ©G7{"5'('...-_J E5
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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..........................................................................

2. Posiadam akcje w innych spéikach handlowych —— naleZy podac Iiczbe i emitenta akcji:_

mun/13' L: DEV (j:
.........................................

..........................................................................
----------------

...........................................

llllllllll

V.
Nabem(am) (nabyI méj maIz‘onek, z naczeniem mienia przynaleZnego dojego majatku odrebnego) 0d Skarbu
Parisian/a, innej parfistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiqzkéw, komunainej osoby
prawnej Iub miqzku metropolitalnego nastepujace mienie, ktére podiegak} zbyciu w drodze przetargu — naieZy podac
opis mienia i date nabycia, 0d Ringo: ______ .. _____________

[II (If 33? I ., ‘5

Vi.
1. Prowadze; dziaiainosc gospodarcza (naleZy podac 2‘0e prawna i przedmiot dziaiainoéci):

9m: II I“ III I» I- (I II. , peig’dfFf‘iI/J‘EQ/i—EI ,III III‘III did ,7"; I412 I/,-}..,~’»;I
...... “'90 I‘I--I’I?......... 1an:‘" L ”DIR-Id? a?

—— osobiécie _____ Taggf'

---------------

-—wspéinie z innymi osobami [pg-"LIT 7b I???

.I '1' 331??-3 L

Z tego tytuiu osiqgnqiemfiiam) w roku ubiegfym przychéd i dochéd w wysokoSCI If: xféfl a??? 1 1‘?” 51b] I
.JKJ(}}'§{£ iii-j! ¢7$¥:5I

2. Zarzadzam dzia’ralnoéciq gospodarcza iubjestem przedstawicieiem peInomocnikiém takiej dziaiainoéci (na-
IeZy podac 3‘0e prawna i przedmiot dziaIalnosoi): I’VI It' .BJI’ 67;: Ig-I

—osobiécie /‘v IE- OK; .I I (g;

-— wspélnie z innymi osobami fr I a: I'D—Sfbrz I,

Z tego tytq osiagnaIerMeI‘am) w roku ubiegiym dochéd w wysokoéci: pr I? "be?" SQ? (f,

llllll

VII.
W spéikach handiowych (nazwa, siedziba spoIkI): _ p—»_z.§_f Diary—(59,

—Jest9m Clionkiem lewd“ (0d Nady}? AI’IH ..
--------------------------------------------

.....................................................................................................................................................................................
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— jestem czkonkiem rady nadzorczej (0d kiedy): ______________/11’1:h3_)1“*(1_«"t
......

—— jestem cz’tonkiem komisji rewizyjnej (0d kiedy): fl' 1’5 Dug-"1711:3151-

Z tego tytLHu osiagna1em(etam)w roku ubieg£ym dochéd w wysokoéci: INT {11i— 03:11- 1:1 "13::

VIH.
Inne dochody osiqgane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzimainoéci zarobkowej lub zajeé, z pedaniem kwot

uzyskiwanych z kaZdego tytum: __ —-.— _ ._ ..... __ , .1
D1 (1.; 1:: 713111} 1)/"1- (:1: 47 111:1

.I'

"' ' - .

x 1 .— n I _ . . I, _.

1f /} 5114 _’_.r_ I C; ,. if/L? )) Lit-LR?) 1?, g ,_ 4£J , I i L j: 1._1 _

_ .1" ..

IX.
Sk+adniki mienia ruchomego o wartoéci powyZej 10 000 zhatych (w przypadku pojazdéw mechanicznych naleZy

podac marke, model i rok produkcji):

uuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuuuuu

X.
Zobowiqzania pienieZne o wartoéci powyZej 10 000 zbtych. w tym zaciagniete kredyty i poiyczki oraz warunki,

na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoéci): ..

lllll

.................

....................................
..........................

----------------------------
.........................................

----------------
----------

---------------------------------------------------------------------------

-------------------
----------------

uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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czgéc B
Adres zamieszkania osoby skiadajqcej oéwiadczenie: *\rkLT_§7L« <___f);gj_g__:ilf__ Fifi—fl {ii-Effi/f/J? __________________________________________.....................................................................Hemwwmflwm .mm¢u
Miejsce pomzenia nieruchomoéci wymienionych w punkcie ll czeéci A (adres):

1- M 5“ 10w .. .. ................
2- . (”W-“(5 --DO7“:-=W ‘1 ..........................................................
3- ”at? Claim Ev- . ,. ......
4 M r: ...........

Powy232e oéwiadczenie skhadam Swiadomy(a), i: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoéci.

/I » - ’” ,rt' A " .fiflwmmw vaWwfl..................:mwwb(miejscmfgéé, data) (podpisl '
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