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OSWiADCZENiE MAJATKOWE
radnego gminy

r,“ 1 m 4.”, '- in.”
\S’VGKTfi/Zfl/ffli—l/ ,dnia 0M3?”- :dLM r.

'J' (miejscowos'é)
Uwaga:

1. 030133 skiadajqca oéwiadczenie
wypeinienia kaidej z rubryk.

2. Jeieli poszczegéine rubryki nie znajdujq w konkr-etn
dayczz".

3. Osoba skiadajaca oéwiadczenie obowiqzana jest okreélié przynaieinos’é poszczegéinych skiadnikéwmatkowych, dochodéw i zohowiazafi do majatku odrebnego i matku objetego maiz'eriskqwspélnos'ciq matkowq.
4. Oéwiadczenie o stanie matkowym dotyczy matku w kraju iza granicq.
5. Oéwiadczenie o stanie matkowym obejmuje réwniei' wierzyteinoéci pienieine.

informacje niejawne dotyczqce
ia nieruchomoéci.

obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupeinego

yrn przypadku zastosowania, naleiy wpisaé uraie

6. W czeéci A oéwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeéci B zaéadresu zamieszkania skiadacego oéwiadczenie oraz miejsca po-ioien
02536 A

. -. , in H T -.Ja, niZej podpisany(a), .. “Tahiti/2mm Mfizwl 39% L0H»;
fl (fiimiona i nazwisko oraz qéjwisko rodowe)

urodzony(a) . 4'2? AC: 4 5'35 w Ark}, Lv W
L'j/"V‘M df/M PM»: d».J:mom
Mai 91% fflM-oi d <83: $309 M4

(miejsce zatrudnienia stanowisko iub funkcja)
p0 zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.poz. 1875), zgodnie 2 art. 24h tej ustawy oéwiadczam, 2e posiadam wchodzace w skiad mafiefiskiej wspélnoécimatkowej lub stanowiqce méj majatek odrebny:

i.
Zasoby pienieine:

H
— érodki pieniez'ne zgromadzone w waiucie polskiej: I] rm '8 dnJCHCz-{M

U .4}
—- érodki pienieine zgromadzone w waiucie oboe]: 71 (hit: (if/tn; Cm [I

0 fl
. ~ *1——paprery wartoéciowe: “:1 Au (3 TintkajC/I’Lx1L -’

(i c)
na kwote:

H.
1I1. Dom 0 powierzchni: H (7136 119‘:qq { . m 2, o wartoéci:

O _tytui prawn y:
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. 1;
2. Mieszkanie o powierzchni: 11 f‘ffii’; Mtvj‘flfl m 2, o wartoéci:

tytul prawny: .. 6

3. Gospodarstwo rolne: _ _

rod-281' gospodarstwa: ”mMVWW , powierzchniai
owartoéci: 1.1“ fl

rodzaj zabudowy: .
.........

......

tytui prawny: .
........

Z tego tytum osiqgna%em(e{arn) w roku ubieg’rym przychéd i dochéd w wysokoéci:

4. Inne nieruchomoéci:
. . , ._ 1 __, l I

pOWIerzchmat “ill £1.16 JM/%WW~4
(I

o wartoéci:

tytul prawny:

Ill.
1. Posiadam udziaw w spéikach handiowych z udzia’Iem gminnych oséb prawnych lub przedsiebiorcéw, w kto-

rych uczestniczq takie osoby — naleZy podaé Iiczbe i emitenta udziatéw:

. l1; We QWQN 7
fl .4

udziaty te stanowia pakiet wiekszy m: 10% udziamw w spé’fce:

Z tego tytuiu osiagnq¥em(e%am) w roku ubiegiym dochéd w wysokoéci:

.. ............ .. _ ' I) .1 L. J

2. Posiadam udziaw w innych spé’rkach handlowych — naIeZy podaé ticzbe i emitenta udZIatow: if AWL Jx—ivj I
fl I

IIIIIIIII

Z tego tytum osiagna+em(e{am) w roku ubieghrm dochéd w wysokoéci:

IV.
1. Posiadam akcje w spéWach handlowych z udziaflem gminnych oséb prawnych Iub przedsiebiorcéw, w kté-

rych uczestnicza takie osoby —- naieZy podaé liczbe‘; i emitenta akcji:
. . 1%

'11- flmfl: ’JJO%\1(4%
(J a")

-------
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

........
uuuuuuu
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Z tego tytufu osiagnaiemfiiam) w roku ubiegfi/m dochéd w wysokoéci:

Posiadam akcje w innych spiflkach handlowych -—— naleZy podaé Iiczbe i emitenta akcji: ii ”MC fi’lfi—rc’m}? ‘/

Z tego tytum osiagnafemfibm) w roku ubieglym dochéd w wysokoéci:

V.
Naby#em(am) (naby1' méj mafionek, z wwaczeniem mienia przynaleinego do jego majatku odrebnego) 0d Skarbu
Pafistwa. innej pafishvowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiqzkéw, komunalnej osoby
prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujace mienie, ktcfare podlegab zbyciu w drodze przetargu - naleZy podaé
opis mienia i date, nabycia, 0d kogo: U fifi‘fi SLIP/{11% 1'1

Kr (V

W. I!
.L r r—l ,. .11. Prowadze dzimalnoéé gospodarcza (naleZy podaé forme prawns! i przedmiot dziatalnoéci): H mat- MHfg/Pf

-- osobiécie .-

—— wspélnie z innymi osobami

Z tego tytuiu osiagnatern(efam) w roku ubien przychéd i dochéd w wysokosci:

2. Zarzadzam dzieflalnoéciq gospodarcza iub jestem przedstawicieiem panoqjocnikiem takiej dziaJalnoéci (na-

(30
'EZY P°da¢f0rme Prawnaiprzedmiotdzialalnoéci): H me. n

—— osobiécie

—— wspélnie z innymi osobami

Z tego tytum osiagna¥em(e&am) w roku ubieghrrn dochéd w wysokoéci:

Vll.
.. _ 1W spdkach handlowych (nazwa, siedziba spéa‘ki): H fiflC SL2“? WV 7

U U
——jestern cz’ronkiem zarzqdu (0d kiedy):
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— I'estem czionkiem rady nadzorozej (0d kiedy):
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

-—jestem czionkiem kamisji rewizyjnej (0d kiedy):

Z tego tytuiu osiagnaiemkflam) w roku ubiegiym dochéd w wysokoéci:

VIII.
inne dochody osiagane z tytuiu zatrudnienia tub innej dziaiainoéci zarobkowej lub zajec. z podaniem kwot

uzyskiwanychzkaZdegotytuiu.b24~1kMUI (”WWII—LWALL MADDEN 9) Vm‘k:

iIII/Im iI‘IIIIQIL, 9r £22 Jib? ’I’E 42/1- ”I 5555
JAE/ELLE, :1” my ICUNJVFUIV’AW M21 («I/I521, Wm} .413 ‘c. I90 M

1_.

IX.
Skiadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku poIazdéw mechanicznych naieZy

podaé marks; modeii rok produkcji). />I2”/VWWJ\ L2 3i??? 1% W“:“5-42 fufl'twp: NJ)? 5.
xi“

IIIIIIIIIII

X.
Zobowiqzania pieniezne 0 wartoéci powyZej 10 000 ziotych w tym zaciagniegte kredyty i pozyczki oraz warunki

na jakich zostaiy udzieione (wobec kogo w zwiqzku z jakim zdarzeniem w jakiej wysokosci): .flD-JJJ/fi»

>75e EWM/ ffldbE‘IN/l-Wffm 544% .‘I VIIWUII MAE h Tax/n23: V2494

“i 1)p WM?) J20 5:6“ 922514 x}?! Q'fiXQ wk”) phi/f Q/I WWW/f“

MJJIWJI/NI/ $I2/wiQIfl2iw Mafia/km 5“”WILL S: 40 $44.21;: DJI'I'M ‘

'#1:w vim-«<2 c >< M. :2: MIMI/I mag/Mu MI , M
mi/IIM/LLQA iii?“Psi/“Sam—Q QLJ {QB/11":d/Evlj XUI LLIIVX \‘Hfi/M

’ 4 /
-------------------------------------------------------------------------

----

. .....................................
uuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuuuuuu
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(325376 B

i ' , .
auJL/FQMLL

f...... z

Adres zamieszkania osoby sMadajacejoéwiadczenie: C) VDWifiiiP/fflfg Q’Q K?“ 12/”r

Miejsce pdoz’enia nieruchomoéci w
1- . 11 mm “EL/JN%M 1"
2- ..lL ”HQ? (MMQCMO’
3- ii. ”WC/if WNW-A H
4. 11' mac dOLafifl? [ 1"

J

ymienionych w punkcie H czeéci A (adres):

Powyz'sze oéwiadczenie sadam éwiadomy(a), i: na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy Iub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoéci.

JW/WEW 93:) OH — 0"?” 51/1 ‘ QUE?“ J1!(miejscowoéé. data)
JGJOdPiS}
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