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O&MADCZENIE MA14TKOWE

radnego gminy

($££££ dnia 2l£iM&
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sMadajaca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupetnego wypelnienia
kaidej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac „nie dotyczy".
3. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

rnajqtkowych, dochodow i zobowiqzah do majqtku odrebnego i majqtku objetego maizeriska. wspoinoscia.
maja_tkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy maja.tku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cze_sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeki B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a) Mj&d$..„rfQ£$fe.&.
A<*} s\ * s~. s- jimiona'! nazwisko 6raznazwisko rodowe)

urodzony(a) ...&!.&&..JJ.g&\: w ^UWM.Cm^J?..

(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skiad matzenskiej
wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majqtek odrebny:

I

Zasoby pieniezne:3S0Dy pieniezne: >—vm ^ ok~ ?ri T~
srodki pieniejne zgromadzone wwaiucie polskiej: J.Z)..!..:^.^(.2.\..il..J.S./..

srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: (rJ. QiCi^yS.Lft.

papiery wartosciowe: C?M......G&.fc&CLy...

na kwot$:

Ze zmianqwprowadzonqprzez § 1 pkt 1 rozporzadzeniaPrezesa Rady Ministrowz dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniajqcegorozporza-
dzenie w spravvie okreslema wzorow formularzy oswiadczeiimajatkowychradnego gminy, wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajaeej i cztonka organu zarzadzajacego gminnq osobq
prawn;} oraz osoby wydajacej decyzje admimstracyjne w imieniu wojta (Dz. U. poz. 1298), ktore weszlo w zycie z dniem t lipca
2017 r.
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1. Dom opowierzchni: ..J&lfy. m2, owartosci: ...MjL..CJ?..]ff.C.^.
tytut prawny: h&£MJto&t£kty L.-

2. Mieszkanie opowierzchni: m2, owartosci: Li(f......Cd^f^.CliJ...
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:
o wartosci: .~..

rodzaj zabudowy: (lli*L../%?.!
tytut prawny:
Ztego tytutu osia_gnajem(etem) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

o wartosci:....

tytut prawny:

liegtym pr
II IIIC IIICI UUI IUII IUOLI. I |

powierzchnia: $K.../&8jfy.CW..

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow,
w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac Iiczbe. i emitenta udziatow:

JTlEI".$vtyaif..
udziaty te stanowig pakiet wie.kszy niz 10% udziatow w spotce:

Ztego tytutu osiqgnajem(ejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac Iiczbe. i emitenta udziatow:

Ztego tytutu osi3gnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow,
w ktorych uczestniczg takie osoby - nalezy podac Iiczbe. i emitenta akcji:

"MSIIIoM.Ui.,

akcje te stanowig pakiet wie.kszyniz 10% akcji w spotce:.

Ztego tytutu osiqgnajem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac Iiczbe. i emitenta akcji:
...6jo.fcf.tlu

Ztego tytutu osiggnajem(etam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
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V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaaeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)
odSkarbu Panstwa, innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnegc, ich
zwiqzkow, komunainej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nast?pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

"ML Mu&l'ilj...

VI.

1. Prowadze. dziatalnosc gospodarczg (nalezy podac form? prawny i przedmiot dziatalnosci):

Z^^ZZ~~—ME'aE^c^
-wspolnie z innymi osobami

Poz. 2020

Ztego tytutu osiggnajem(ejam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzadzam dziatalnosci? gospodarczg lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form? prawn? i przedmiot dziatalnosci):

-osobiscie.,

'zepmiotdziatalRosci):...ML ^k.fycw...

- wspolnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiqgnajem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): LlL.CWl^f.ki^.

-jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiggnajem(ejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnier^Jubjrmej dziatalnosci zarobkowej lub zajecA z podaniem
kwot uzyskiwanych zkazdego tytutu: ...^..lS..^...^.....^^^^.^..z^.^ife./c^
„t+MtQlwU^l.c...I'p&&& aad&3JkU---.U- (••-..






