
Rada GMnv^rDzn?R7Go\^w,ADCZENIE majatkowe
wPtyn?*o -.ol3.JOif...3£!AS. radnego gminy
* podpis .JZZ mma^O^, dnia L%aki£>$^

(miejscowosc)

Uwaga:

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

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

majqtkowych, dochodow i zobowiazari do majqtku odrebnego i maj^tku objetego matzeriska, wspolnoscis
maja.tkowa..

4. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granicg.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cze$ci B zas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SCA tJ I £. . ,
Ja, nizej podpisany(a), \;$X£SJfr. ^O.^OC^U.^A.

t\ l a ^ t i Om 1 ('m'ona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) a i .—-

IL.D^AYSA^ w JiXtOMiC.urodzony(a)

v>pXa<vv\<l.m >Ao3^mI. .&yvwn^ ,
(miejsce zatrudnienia, stanowiskoflLb funk^J Q

po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej
wspolnosci majgtkowej lub stanowia.ce moj maja.tek odr^bny:

I.

Zasoby pieniezne: -~ ^
- srodki pieniezne zgromadzone wwalucie polskiej: O. ^.S^sJ....^Ji.

^^ - srodki pieniezne zgromadzone wwalucie obcej: u....AAa.£,....

papierywartosciowe: 4f ...AA<w.&.

na kwot^:....

:hni: ...1IQ m\ „wartosci: h.^l...DD3...A1. Dom o powierzc

tytutprawny: .W.^Lv^.C^.C^.^.SJL
2. Mieszkanie o powierzchni: 7. m2, o wartosci: .7

tytutprawny: v.t fcv!k£. jC^.^£flj£.
3. Gospodarstwo rolne: . ^ 1/ J/ ft

rodzaj gospodarstwa: ..Y.£.\r.yy<L tpowierzchnia: A.^.iA^....hjQr.
owartosci: H..9X) 9.&G> B& „
rodzaj zabudowy: ...^&^s^Qrt.„s d®£>Ctt^ ^ (^V^.J^X^. Q.9r<<5^5'.
tytutprawny: ...VsS.^^.VAp.v^.C^..^.C^r. .V 9
Ztego tytutu osiajjn^temfetam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci:

felloe/ - 3.4 ko^G^^



4. Inne nieruchomosci: J \ l'
powierzchnia: y.../^S.2 nHtO/

o wartosci:...

tytut prawny:

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiefrorcow,
w ktorych uczestnicza, takie osoby- nalezy podac liczbe. iemitenta udziatow:

ti AA*£. d&kl&tl*.

udziaty te stanowia. pakiet wietezy niz 10% udziatow wspotce:

Ztego tytutu osia.gngtem(etem) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe, iemitenta udziatow:iezy poaac nczoe. i emitenta udzia

\ fA^d dmy.c2j.u..
2 tegotytutu osia,gnatem(etam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:

IV.

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

V

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji wspotce: ^ A<c^£ .si^^.CUA^.

Ztego tytutu osia,gnatem(etem) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:

2. Posiadam akcje winnych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta akcji:
a- &-\k* dCo^^^u.

Ztego tytutu osi3gna.tem(e_tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nastQpuja.ee mienie, ktore podlegato
zbyciu wdrodze przetargu - naiezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo:

^....Aj^£ &£tW£^.



c

VI.

1. Prowadze. dziatalnosci gospodarcza. (nalezy podac forme prawnai przedmiotdziatalnosci):\ (naiezy poaac Torme^ prawnaj
,u aa^s. A^^y!.

osobiscie ^

wspolnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiaj?natem(eJam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarza.dzam dziafalnoscig gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiern takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme, prawna. iprzedmiot dziatalnosci): ^ C^**& XXAZ^jLu.kaAf.
>*.••<

-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiajmajemfejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...^ A_X<wfi .-0.

t*

Vl1" l ri \ *Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ^ A*A<£ ^*^*M.JflAA....

-jestem cztonkiem zarza.du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytutu osia,gnatem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudjyenia lub innej jiziatalnpsajzarobkowej lub zajQc, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkazdego tytutu: %3>.^QU...%1 !Df&M foXUtA-btyQ

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke^ model i rok produkcji): .^....^aa-5. ^r^fcue^j..-.

X.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gnie.te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):
$,\rt.{hA te<^^;z&£>*jx^Q.^ &&• $vu^..^^....0.^..£L..^
.SxS. jJu./>A.dA^vf4 al&&&xzjxp\f& twfL. &S...l<xk



CZ^SCB

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

&«f« iSMJOfl. J^uAfcd(miajscowosc.data) S {podpJs) j/f

3


