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OSWIADCZEN CZENIE MAJATKOWE aJti^. 

• zat. 
Uwaga; 

radnego gminy 
15759/2017 N 

Data:2017-04-03 

f0:%d^AMD^^ , dnia A l ; .^ .? . . . ; . ^ ' ; ! ! r. 
^ miejscowosc) 

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie 
dotyczv". 

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych sWadnik6w 
majcitkowycti, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego 1 majqtku obJ?tego maJzertsk^ 
wspolnosci^ maj^tkowq. 

4. Oswiadczenie o stanie majc|tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne. 

6. Wcz?§ci A oswiadczenia zawarte Se| informacje jawne, w cz^scl B zas informacje niejawne dotyczqce 
adresu zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nierucliomosci. 

CZ^SC A 

Ja, nizej podpisany(a), (vMJQQ^. 3y l̂ii< .̂!d.̂ .̂ 
J o (imiona i nazwi: nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 

zi(rmM?dyU.^(^ todu lk(m.<m Lf>.Mk>!}^.... 
zLmmA^. l^anXk^. ^..ik^Mk>.iM^..... 

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr214, poz. 
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, te posiadam wctiodzqce w sWad mat^ertskiej wsp6lno6ci 
maj^tkowej lub stanowi^ce m6j majqtek odr^bny: 

I. ' - - , - , • : •• 
Zasoby p ien i ^e : ' - . 

^ -§rodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: /VVvfc.. .*2Lo;^..6;?4J. 

- srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej: (M^. cU;>jfUl^: 
^^^^ 

- papiery wartosciowe: ..{Vvi.^ .C^.i:.f:|..?^.. 

na kwot?: 



1. Dom 0 powierzchni: )<5 ; m 2, o wartosci: yt.OoO .̂̂ .igdcix.te>=;̂ ŷ  't.tdt^^ 
tytulprawny: M...W^k'^h!a:^....A:....l<I.....y^^^^ 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: ,../|̂ >;.fc....ck?W5^ m ̂  0 \)irartosci: 
tytui prawny: — 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: fM-.iî .....d î?.V|!r.̂  , powierzchnia: — 

0 wartosci: 

rodzaj zabudowy: " 

tytuI prawny: ~ 
Z tego tytulu osiqgnqlem(§lam) w roku ubieglym przych6d i dochod w wysokosci: 

4. inne nieruchomosci: 

powierzchnia: di)^,io:^}^_ QJ.^.M'... 

0 wartosci: Al:!^,.wSA^.mS:ia^.....!^^ .jT 

tytuI prawny; 'm^_yM^§Q,(M M.|i§.k...M.̂ .̂ .Q.t îe. 

III. 
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub 

przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq takie. osoby — nalezy podac liczb^ i emitenta udzial6w; 

udzialy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce: 

Z tego tytulu osi^gn^lem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta udzialow: 

.QVCl d^h as>i^i^ 

Z tego tytulu osi^gnqlem(^lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

IV. 
1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub 

przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby — nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: 



akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: 

Z tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: 

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczb? i emitenta akcji 

:̂̂ !?r̂ ....'5î ..1?.̂ lr:̂  

V. 

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku 
odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du 
terytorialnego, ich zwi^zkow lub od komunalnej osoby prawnej nast^pujqce mienie, ktore 
podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mienia i dat? nabycia, od kogo: 

..(y^.^.....fi^: 

VI. 

1. Prowadz? dzialainosc gospodarcz^ (nalezy podac forrn^ prawny i przedmiot dzialalnosci): 

: £yH;^....^;^:£d;i^.^:i^ 

-osobiscie: 

-wsp6lnie z innymi osobami: — 

Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: —-

2. Zarzadzam dzialalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej 
dzialalnosci (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dzialalnosci): 

..O .̂e .cy?i!r(.fr.^... 
-osobiscie: ^ 

-wspolnie z innymi osobami: 

Ztego tytulu osi^gnqlem(?lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 



VII. 

Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): /^vie. cXoh^t^ 

< 

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): -

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): _ 

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): — 

VHL 

J. 

Z tego tytulu osi^gn^lem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaj?6, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: 

txid.i^....j:iQd(y>JU^^^ 2A.Q.^.di:...\ 

DC 
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ziotych (w przypadku pojazdow 

mechanicznych nalezy podac mark?, model i rok produkcji): 

AQ.:iy)^du^<i Q^Dh>^.....lQ..)fMA m.(li5: ?kxi..Q.^...- M:000^00. 

X 

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki 

orazwarunki, najakich zostaly udzielone (wobeokogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, wjakiej 

wysokosci): ../VvC^ Cio'tc 



Powyzsze oswiadczenie sWadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci. 

.i4ijyiixi6..., 
'(miejscowoSi, data) 

Uf\A O'n 

(podpis) 
1. 


