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OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

D @445 (9.1:- M {4, ,dma 50.0%.. 2:124.
(miejscowoéé)

Uwaga:

1. 050133 skladajqca oéwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda,wypeInienia kaidej z rubryk. starannego i zupelnego

2. Jeieii poszczegélne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisaé HIriiedogczy".

3. Osoba sktadajqca os’wiadczenie obowiazana jest okreélié przynaleinoéé poszczegélnych sHadnikéwmatkowych, dochodéw i zobowiqzafi do matku odrebnego i majatku objetego mafiefiskawspélnos’ciq matkowq.
4. Oéwiadczenie o stanie matkowym dotyczy matku w kraju i 23 granicq.
5. Oéwiadczenie o stanie matkowyrn obejmuje réwniei wierzytelnoéci pienieéne.
6. W czes’ci A os’wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czes'ci B 23% informacje niejawne dotyczqceadresu zamieszkania sktadafa’cego oéwiadczenie oraz miejsca poioienia nieruchomoéci.
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, (iminna i nazwisko oraz nazwisko rodawe)urodzonwa) SOC}? L3 1:“ w N9 L EORJZMM Li @EC I “ sniE? H t ELC {WHY-3191.4 ‘1 T?» EDT-Pr SEODCVON‘:#H 32, {”3626 HT 9 £1 {I ">2 2 ., -_E-;? H L l CH 1):" C H y r, 1 {Vim L; 1 pm aLm/J,

Ja, niZej podpisany(a). E525 B T I”

953’ I 9 Li 9 3/ N06 C“ C7 0&3 Po D D. a9. Qfi '
IIIII (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
p0 zapoznaniu sis; z przepisami ustawy z dnia 8 mama 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.poz. 1875), zgodnie 2 art. 24h tej ustawy oswiadczam, 28 posiadam wchodzace w skfad mafiefiskiej wspblnoécimajatkowej lub stanowiqce méj matek odrebny:
l.
Zasoby pienieZne:
—— érodki pieniez’ne zgromadzone w wafucie polskiej: N \b DQT‘KN

— érodki pieniez’ne zgromadzone w walucie obcej: ._: N {I T ‘35:} TUE C3}:

— papiery wartoéciowe: .. MI E >C-TLI (“‘7'

na kwote: . {KI T WOTLI CLLI.

ll.
1. Dom o powierzchni: WWYY I L’: rib-CT LILZ‘I m 2, 0 wanoSci: N I t DQT 1“I L 7 '7Wtumrawnvr ........ W 1 E Eff-TH Cw .......
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v” ,4" ' L' :1» iv” ..'-"‘"L— .

2. Mieszkanie o powierzchni: fit; 1);!" ‘1 CD I _m 2, o wartosci: 1‘0 1;; Dul 11.1., 1

tytui prawny: Ni 1.2? WTH C3.“ __

3. Gospodarstwo roine:

rodzaj gospodarstwa: ‘N‘ ‘5 GGTL‘ GEL-f .............. pOWIerzchnIa21fi1’iL \Jk‘iv

owartoéci: W WE ©0115‘CQ“...

10121211111011 .................H 1 1;. 3151 11 C1".......................
tytuiprawny: {Y 1 L: 791131” {1‘1

Z tego tytuiu osiagnqiem1e1am) w roku ubieg’Iym przychbd i dochéd w wysokoéci: ..

4. Innenieruchomosci:r_1

pwwmmnfinmA91HHo¢wocJ€111: JPqfl1m1mn1aimH1ifim?

WriIi’xLué/iQ/IM Emmimiim O 11.11 0101,56? hq - 0211:1131 15.1121 013W 1131011;

owar’tosci: M13113. TO§< ”111131561" ii; ‘ I
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III.
1. Posiadam udziab; w spéikach handiowych z udziaiem gminnych 0315b prawnych Iub przedsiebiorcéw, w kté-

rych uczestnicza takie osoby -— naie'zy podaé Iiczbeg l emitenta udziatow:

1111; 17.1: T1511

udzia’1y te stanrcz-111ia1 pakiet wiekszy niz”10% udzia’Iow w spéice:
{\111; DU‘ ‘1 (2,1

Z tego tytum osiagna1em(eiam) w roku ubiegiym dochéd w wysokosci:

11w Dfi1Q1

2. Posiadam udzia1y w innych spélkaeh handlowych —— nale‘zy podaé liczbe i emitenta udziaiow:

1711.5 W'1' 1 Cf”iiiiiiiiiii

Z tego tytu1u osiagnaiem1¢1am)wwroku ubiegiym dochod w wysokosci:

1mg ”.00T1621 -----------------

W.
1. Posiadam akcje w spéikach handlowych z udziaiem gminnych 0515b prawnych Iub przedsiebiorcbw, 111 HO—

rych uczestnicza takie osoby — nalezy podaé liczbe i emitenta akcji:

DIIETMJT101
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.................................
.............
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Z tego tytum osiagnwemfiéam) w roku ubieg!ym dochéd w wysokoéci:
(Y! E DOWcfl‘f

2. Posiadam akcje w innych spéikach handlowych -—— naleZy podac liczbe i emitenta akcji:m 6' pam cm

Z tego tytum osiagnaiemwmm) w roku ubiega‘ym dochéd w wysokoéci:we DG'WCZY
V.

Nabylem(am) (nabw méj mafionek, z wyiaczeniem mienia przynaleZnego do jego majatku odrebnego) 0d SkarbuPafistwa, innej parfistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkéw, komunalnej osobyprawnej lub zwiazku metropolitalnego nastepujqce mfenie, ktére podlegai‘o zbyciu w drodze przetargu —— naleZy podaéOpiS mienia i date nabycia, 0d kogo:

fl : L: f) :3" W C2?

VI.
1. Prowadze dziaialnoéc’: gospodarcza (naleZy podac’: forms; prawna i przedmiot dziaialnoéci):1‘ u EEO" “ S 11 LE? Li iii L0 659-9 (View? 3:“ {BAIT/'4' $350 I) XOH’SJJR

.. . I; r , ._osgbjgcie jL—E‘ {Du/0080 12.0149; Dnuflzwobc C103?QD%@C29 { Tm)

—-wspélnie z innymi osobami __ W l L; IDQ 1— % C27

Z tego tytLflu osiagnqiemfiam) w roku ubiegwm przychéd i dochéd w wysokoéci:
2. Zarzadzam dziaalnoéciq QOSpOdarczq lub jestern przedstawicielem peinomocnikiem takiej dziamlnoéci (na-lez'y podaé 1‘0e prawns; i przedmiot dziaialnoéci): _
1 b1 PWECJ F" FAA/E“? 14" £5.32 {EQG Wiaq ~«( Rig—67A SUGD gfi-M’ggfi
l—osobiécie WW ED W OOSO’EbOg A {1:21 QKApW-QSG' CT 059-0 DB QCZW

350T L1 QV-—— wspélnie z innymi osobami {Y I L:—

R
:Z tego tytum osiagna!em(e{am) w roku ubiegwm dochéd w wysokoéci: 'j'bCH (5D 3%: ‘1'n mg.L - ' n; A. "r “r‘ --'* - .- ._._\ - -~ - ., -. ,,PQFHZKCMQD "5.340 OIL/J32 «<25, 51126319 5‘3 9‘39 fa: 5r 4'.

U”,

W spcfikach handlowych (nazwa, siedziba sptflki):
YY : E 90W QV

—jestern czmnkiem zarzadu (0d kiedy):
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—jestem czionkiem komisji rewizyjnej (0d kiedy): _______________________________________

(I I5 ”DOI‘I‘CZ‘I

Z tego tytuiu osiagnaiemmiam) w roku ubiegiym dochod w wysokoéci:

VIII.
inne dochody osiagane z tytuiu zatrudnienia lub innej dziaialno'sci zarobkowej iub zajec. z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaZdego tytuiu: .. ............

.. - II 5100 KQCCC 145}
”DIEI‘PI aUWEGJIqo 2:22} _. ........

IX.
Skiadniki mienia ruchomego o wartoéci powyZej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych naleZy

podaé marke, model i rok produkcji): IIIIII

H IIU Wm» 1H,...Cs‘jmf W 95‘ Wei
I}.0; PpoPgII/xCTI 301%

X.
powyZe-j ’10 000 ziotych w tym zaciqgniegte kredyty i pozyczki oraz warunki

Zobowiqzania pienie'zne o wartoéci
darzeniem w jakiej wysokosci):

na jakich zostaiy udzieione (wobec kogo, w zwiaIzku z jakim z

MPEDH HlfiflbibQW‘f TH\X~

P035267 H-LC?’ 370 -_‘3'I IIIIXIII/I"{IFSIii-U
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'czgsié B
_.. f f AAdres zamieszkania osoby skfadajacej oéwiadczenie: D'% 800 H 9 CC5/_Q <2 -2 LI :1 I C H I'd/OLA: 7’ ......

---------

Miejsce poIoZenia nferuchomoéci wymienionych w punkcie H czeSci A (adres):I. _____ J afiaowa W I 2.112% U 6” NWT2. . NI 5 DDT‘T C17 _____3_ m” I L: EDGT Li 021
4 L (VIE 1707 LI: 5’“

Powyz'sze oéwiadczenie skIadam Swiadomy(a) iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

a 9mm $04, Jaw gm mum/L(miejscowosé data)
(pods)
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