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RADA GMINY DZIERZGOWO °*WIADCZENIE MAJA™OWE
wpfyn?to OA.Qk 2lQ.lV radneg0 gminy
zai podpis J""'.' 'SMt^?k6. dnia M,Qk,.M9. r.

t/j (miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba skfadaja.ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupelnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

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

maja.tkowych, dochodow i zobowiqzari do majatku odre>nego i majatku objetego matzeriskg wspolnoscia.
majqtkowg.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i zagranica,.
5. Oswiadczenie o stanie majgtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienie^ne.
6. W cz?sci Aoswiadczenia zawarte sa. informacje jawne,w cz^sci Bzas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), ^.'O^p^Qj.. U^yyjJ^Ldu
(imiona inazwiskooraz nazwisko rodowe) ^

urodzony(a) Ad,.V£>...Ax$£?.,. w i&CkYkl.Q.UiE.

£M#Z^^
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie. 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 oswtadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzehskiej
wspolnosci maj^tkowej lubstanowi^ce moj majatek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie polskiej: D.^..i.5.4.y.j.33^

srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: #!.('£

papiery wartosciowe: (X^i.?....M.Qkd^^L^

nakwote.: .^i..ML^

It.

1. Dom opowierzchni: ChlL.XlD.hfitoA... m2, owartosci: .O^iS. d/DhdQh^.
tytut prawny: ......! rtd.t CLCfafk&tfc.
....... . . >.n on -, . . ' o/2. Mieszkanieo powierzchni: k9+9i2 m2, owartosci: ..A8.^.^.Q6Qr.CQ
tytut prawny: .Ohbk W&Xfakk&.&MO&Q

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..../tt<C£....&dtyG?^ ,powierzchnia: M\Z ClOfyC^Wk
owartosci: ff. /m.i OLofyfi&tyr. ! ...
rodzaj zabudowy: /*oX£ Ct£faj.O&A,
tytut prawny: sy^g...£MJhjC&tA.
Ztego tytutu osia.gna.tem(e>m) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: ....^^....Clokj^A<.



4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: Mi£ {LOkLLUty..

owartosci: /tfJjL $£tyUtye

tytut prawny: /*K£ £M?.hiCa

lit.

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

.COLl .^oyi.

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow wspotce: COAR &Q.hjUUty.

Ztego tytutu osiggnqtem(^tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: /M£...jfito/w.{^r^yr:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:
rtll?....&Qkj.au%:

Ztego tytutu osi$gnatem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: .....<Xte£....fite™.P?W^:.

IV.

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

./VW.£. M.(^V.

akcje testanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji wspotce: /Mt .CU^S^V

Ztego tytutu osi3gnatem(e>m) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: /ML..GU^(7U^.

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta akcji:
M.

Ztego tytutu osi^gnatemtefam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ^0At....ak>.kjC^Ly.

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego majatku odre_bnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz$du terytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego naste.puj^ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo:

./mt .dtiUx/WL.
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VI.

1. Prowadze. dziatalnosc gospodarczq (nalezy podac forme^ prawny i przedmiot dziatalnosci): ..Df\kt,..uX)JUiQM/

- osobiscie /).1L£ CLD.kjUJ^.

- wspolnie z innymi osobami OOAiL £fJO..

2tego tytutu osi$gnatem(etam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: ...DlA£...oLok4.UAAs....
2. Zarza.dzam dziatalnosci^ gospodarcza. lub jestem przedstawictelem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme, prawny iprzedmiot dziatalnosci): ftlA.t CAjQbLAV&tys.

-osobiscie ^L.&^0£^
-wspolnie zinnymi osobami tf\AJL Q)&.&A&£J^

Ztego tytutu osi^gn^tem(^tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ...ftli£....CM2fc&AfyAAs.

VII.

w spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): /*U.£ OJjxAtffcAA/.

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): /Y)A$L QX^^Q^aA.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): AVv£ j(X(Ju^^6^.

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): /yiliL 6tC^p&*^.

Ztego tytutu osi3gnatem(e.tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: 0^lQ....(l4Qkj(y&Ms--

VIII.

Inne dochody osiagane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

/>v^ M+Z&§&r3^.
Z.'^<iJ&ZZa^^

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke., model i rok produkcji):

X.

Zobowiazania 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 zwia.zku zjakimzdarzeniem, w jakiej wysokosci):

./.bAt OLD.kA^^A .



GZiSQB

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

^n^.,M.m,M^,.. 4^:4^
(miejscowosc, data) , ...


