
OSWTADCZENIE MAJ.{TKOWE
radnego gminy

.. '13 u.aDno.tde.,,dnia .W,.ak.. 2.o-18.r.
(miejscowoSi)

Uwaga:
1. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i
zupelnego wypelnienia ku2dej z rubryk.
2. Jezeli poszczegohre rubryki nie znajduj4 w konkretnym przypadku zastosowanra, naleLy
wpisai,"nie dotyczy".
3. Osoba skladaj4ca oSwiadczenie obowi4zana jest okreSli6 przynaleZnoSd poszczeg<ilnych
sl<ladnik6w maj4tkowych, dochod6w i zobowtqzahdo maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego
malzeriskq wsp6lnoSciq maj 4tkow4.
4. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym dotyczy maj4tku w kraju i za gramcq.
5. OSwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienigzne.
6. W czgSci A oSwiadczeniazawarte s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje niejawne
dotyczqce adresu zamteszkania skladaj4cego oSwiadczenre otaz miejsca polozenia
nieruchomoSci.

CZIr)SC A
J a, nrl,ej podpisany(a),

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnta 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
U. 2.2017 r. poz. 1875), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodz?ce w
sklad malzeriskiej wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek odrgbny:

I.
Zasoby pienigzne:
- Srodki pieniqzne 'zgromad'zone w walucie polskie.j: ...N.t.g..OPIY.("Y

(irniona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

{ .Q3..,.Q.L.,.,i.9.trO.... ..w ;16.'ROK.QLc.\C.ncl(...

'*(

* Srodki pienigzne 'zgromadzone w walucie obcei: ....b).J.E....,OP-t.ifCZ.Y

papi ery waftoSciowe : ...t1t.8.....&:OT.yCZ.Y,...



IT.
1. Donr o powierzchni: .......... ....&A.O.......:.n2,o warloSci: ...!"..{Q.e.eQf.'--..............
tytur prawn v : .vs 3.9.d, a.d.hfa s. h).o} A . . . . ltr *. r.t.E.tt J l(r{. . .

2. Mieszkanie o powierzchni: .hlJ.lF..Dp.I:rcWz,o wartoSci: Nr.F...OQ.CVC?}........
tyttrl prawny: ..Mt.E ...Pq.T.Y.g?.Y.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ?RQP,..il{,(F.t?.(?.N,.ft........,. .,powierzchn u: ..4^9.Lt3.....
o wartoSci : <ft@...OOQ..1*:.....
rcdzajzabudowy:ft .t,t1.LUkr....6.P-p-P.o..*?.ARq.?(;...
tytut prawny: .N.s9..Qkld.h0S.Np.s[...m.n12.eN.rf.f......... I
Z,tego tytuttr osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym przych6di doch6d w wysokoScl IJP@O./OO *?-
4. Inne nieruchomoSci:
powi erzchnia : . N.t8....? o. T.Y. C.?-Y..

o wartosci : .tl. r,e.... oQT.yc. ?,.?....

II I.
1. Posiadani r-rdzialy w sp6lkacli handlowych
przedsigbiorc6w, w ktorych r-rczestnicz4 takie

'z udzialem gminnych os6b prawnych lub
osoby -- naleZy podai liczbg i emitenta

udzial6w:
, .,N.J.F,. CItLlYczf

udzialy te stanowi4 pakiet wiEkszy niz ljoh udzial6w w sp6ice: ..Ur.l?..EQT.Y.(:aY

Ztego tytuiu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ..il,1.F-...&Cnyg?.Y...

2. Posiadam udzialy r.r, innych spolkach handlowych - nalezy podad hczbg i emitenta

ztego tytr"rlu osi4gn4tem(Elam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ..H.t.P...Qo.T,t.C:*,Y.,.

IV.
1. Posiadam akc.je w spolkach handlowychztdzialem grninnych osob prawnych lub
przedsiEbiorc.ow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podai liczbg i emitenta akcji:
.t$. ls. onIY.caY. .......

2. Posiadanr akc.ie w innych sp6lkach handlowych * nale|y podai liczbE i remitenta akc.ji: . . ...
.ilrg uei'T.Yc2.Y... ..... - ... . .

Ztego tytulu osi4gn4lem(giam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ..il,(.E...QOIY.CZY...

akcie te stanowi4 pakiet wigkszy nrZ l}Yo akcji w sp6lce: ..IJ..I.E...SOLY.(.2.Y

Z tego tytulu osi4gn4lem(giam) w roku ubieglym dochod w wysokoSci: ...N.tF...{09-f y9?.,Y......
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V.
Nabytcnr(am) (riabyl m6i matzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleZnego do iego rnaj4tkLr

odrgbnego) od Skarbu Pafistwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwiEzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwrqzku metropolitalnego
nastgpr"rj4ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargt - nale|y podai opis mienia
i datq nabycia, od kogo: .,..N1.1.E....D4.'LY.(.?.I.

VI.
1. Prowadzg clzialalnoSi gospodarczq (nale?y podai formE prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):
..,. N. J. ri.,..D?:r.y.c.":{

- wspolnie z innymi osobami ...U..t.8..,Oo:fV.CZY

L,tego tytulu osi4gn4lem(Elarn) w roku r-rbieglym przych6d i dochod w wysokoSci: tJtE..rDp..l-YC'> Y

2. Zarz4dzaLl dzialalnoSci4 gospodarczqlubjestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dziatalnoSci (naleZy podai formE prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):...N.t.t5....9.4.f.YC.Z.Y.........

-_ wsp6lnie z innymi osobami ...N.l.E..O.A.[YC?.Y

Z.tego tytutu osi4gn4tem(Etam) w roku ubiegiym dochoct w wysokoSci: ..,1.0.tr,..O...QIV.C2f..

VII.
W sp6tkach handlowych (nazw a, siedziba spotki) : . ;U. l.ti-., . OAI- yC.?.I.

- j e stem cztonki em zarzqdu (od kiedy) : . ..hi. . I .F- .. . 0,p. :-t.Y C.:aY.

'.jestem cztonkien-r komisji rewizyjnej (od kiedy): ..N.Ll;...,pOf .Y.eZ:(.

Z tego tytulu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .il.\6.,D-dLr-{.C2y....,

VIII.
hrne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub inne dzialalnoSci zarobkowei lub

E-mc,T:fS-*.if G...a;podanien-r kwot uzyskiwanych 'zkaZdego tytulu: ..#t

- osobiScie...P l. F....D O:l: Y.C.?.l.

- .jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...1-J.t.g.DgT.)(e,?.k....

Ci€+*" ;*{rtie4o, GCccli :: :: : : : :::: : :

9q.a'-z-* 
:a;7af:a::::t:3.::'z:5i:#e 

e=:: 
:: ::: : :: : : : ::::::: : :



x.
Z,obowrqzania pienigzne o warloSci powyzej 10 000 zlolych, w tym zaciqgniEte kredyty i
poZyczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim
zdarueniem. w j akiej wysokoSci) : . I,l. I.8 ... OpS.yC?.Y

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10 00Oztotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale?y podai markg, model i rok produkcji): ........
DE,a're..-.,FnHR..nGRp.i'3.q.N. ..t<.*1.*Q...c.rQANr.K..'R0.]ur.cey.../

/, A.r.r... * a fr?a..,r()J)L. I '.Q.€fl1.1,....

Ltot-,r491^1. .p.sQsaklf..
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Powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a), rZ na
za podanie nieprawdy lr-rb zatajenie prawdy grozikara

$.r.a$qP. .tn2g . 2.$. P.),.ilP.(. g
(miejscowoSi, data)

podstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
pozbawienia wolnoSci.

?*/U"'<la-,-l-/
,/ 

t lPodPis)


