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wplynclo dnia:

30. 04. 2019

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnego gminy

L. dz i/X.VX zal...
(miejscowosc)

..,dnia3Qt.Q!LJOA3..r.

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i
zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
,,nie dotyczy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqzah do majqtku odr^bnego i majqtku obĵ tego
matzeriskq wspolnosciq majatkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica,.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania skiadajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

Ja, nizej
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ,..A»..'.AU.:..A?!vM.(!r. w ,

SuEZS-l
.....Qffi|XjCU^CtifiC
(mrejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzehskiej
wspolnosci maja.tkowej lub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pieniQzne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: .̂ >!ci....S5li.̂ HM

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: ....(Td.̂ .....C

papiery wartosciowe: ..£t\i£. dbCiiî U.

na kwote.: .JfioUL .C



II.
1. Dom o powierzchni:OIVL&...QjCwlCMll m2, o wartosci:
tytut prawny: .r....y.
2. Mieszkanie o powierzchni: îL.CldllQfA*Ti2, o wartosci:
tytut prawny: .*!
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...ftCUX& , powierzchnia: .....8.A..».2-....hXU.
o wartosci: „
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osia.gna.tem(e,tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: ..^AfAj-W
4. Inne nieruchomosci: d£ChQQ -
powierzchnia: Mt &d\iM

o wartosci: ..nit .(X/&iL)U4
Z

tytut prawny: ...tiL....

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsie.biorcow, w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:
...qpie. .&c&mi.

o 0

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spoke: ...flUll....jduituCVOU.

Z tego tytutu osiajna,tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: (M.C. .ClGuSOtU
M....AfMM\i... ....y....y....o _j
2. Posiadam uaziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta udziatow:

..(tit MiOU
23

Z tego tytutu osia_gna.tem(e-tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
oxfe clctuc îia ()
IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczestnicza, takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
^ .̂..(KmSkii

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:
.̂ ....ckiupui
Z tego tytufu dsla.gnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
fl&...0jdtoi&w0 , i
2. Ppsiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
...«JM£. Cucba&ni.

Z tego tytutu osia.gna_tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: .....



V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku
odrsbnego) od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwia.zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia.zku metropolitalnego nastspuja.ce
mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od
kqgo:

VI.

1. Prowadzs dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac forms prawna. i przedmiot dziatalnosci):

-osobiscie CtV

- wspolnie z innymi osobami NiLt i.

Z tego tytutu osia.gna.tem(e,tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarza.dzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem pet.nomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac forms prawna. i przedmiot dziatalnosci): ....(JV)t£ .C

U

f - -1 I

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osia.gna.tem(stam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...&££ C

VII.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ..f

*-' o

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ...£CiJL.....<XiGui!JlWA

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..(WjL....u£UvLG'i!vU.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...(M£

Z tego tytutu osia.gna.tem(stam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...ft\£t GiOXibVLAi
<3 0

VIII.
Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajsc, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: / „. v-( (••••r

.,.„.«««*« »~rin ^ ^Vw^.rh «Vi m *I
S.oud.a Garni:

u



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow

mechanicznych nalezy podac marke., model i rok produkcji): .G^p[MA...INJiiMU...LQQ^

rT^
..^QL....'.^M.^.., ........ kda

HaUX <jv M Hale
x. ,
Zobowigzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia_gnie_te kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

,.̂ £j«&«mmii^


