
RADAGMINYDZIERZGOWO OSWIADCZENIE MAJ*TKOWE
wp^^o....^.,C?.4.i<?^ radnegogminy .

T I (miejscowosc)

Uwaga:

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

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

3. Osoba skiadajajca oswiadczenie obowigzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych
sktadnikow maja,tkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i maja.tku obj^tego
mafzeriska. wspolnoscig majqtkowa^.

4. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majajkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.

6. W cze>ci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotycza.ce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

CZ^SCA // /] U
Ja, nizejpodpisany(a), \{.^.9.fk\.<>.^ Lc?..L:p!J.l-<L ,

. ,_(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe) /\>/
urodzony(a) 2..i-...:..L)3.../.llL w (lC^.:^>.

R&J..tayj L.m.uiy. &aw.wJJiy {<:.MLta.y. ^..^.22.ps?..v.^? ,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie, 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 wchodza.ce w skiad malzerisktej
wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj maja.tek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne: c
^^ - srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie poiskiej: .<<.O..C?.LJr-2...7?.<{.

-srodki pienie_zne zgromadzone wwalucie obcej: (x.LC Qh?.Tfi..C0..y.

- papiery wartosciowe: \...L.\. t-...? Y..'-..'?..^/

na kwote^: Au.X W^d.^Ml^f.



II.

1. Dom opowierzchni: r^l m2, owartosci: K!..^.>2~2.
tytut prawny: Lsl1.^.1ft .iLk.C.'
2. Mieszkanie opowierzchni: .\\JA.e-.,,<Jh^ayjn2f owartosci: .lY.v* .v^V.i.^Cl....
tytut prawny: hJ.^i .^.viXiXrV.^
3. Gospodarstwo rolne: ,

rodzaj gospodarstwa: . 3?2....£ZJlH....Lo.>^oJ^y<rfhow\enchn\B:. . ^-f f 1.
owartosci: ^./.s?.^.£?....#
rodzaj zabudowy: ...$>$:.?<!&..{.2 J^P.y.^t 3.^J.^iaaS. 'Qa^.^'2.i.K.<^s.
tytut prawny: k^l.v?..$.??.~'.£..£
Ztego tytutu osia.gnatemfetam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: /^fey^..aiT?>J^4i-/
4. Inne nieruchomosci: '*}>£oJ& -ifC P" r^l/
powierzchnia: V.^.C. <}.b.'t.y.&.>..y.

owartosci: \/..H v!v?X.£..£^l.

tytut prawny: ...!W.;'.£ ^!.<?:f:4.c^\.

III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsiQbiorcow, wktorych uczestnicz^ takie osoby-nalezy podac liczbe. iemitenta udziatow

IV„4.£ ^..Tr.^...^.v.v,

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatow wspotce: U<L...sh?.t:'}(.&^t

Ztego tytutu osi3gngtem($fam) w roku ubiegtym dochod wwysokosci:.Jl&f ..„tfb/T.V..*~7.

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta udziatow:
IV'.^. <Jr.i?.i;.x..zyxl

Ztego tytutu osia_gnatem($tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ...P.L^.....^:.^...^^.

IV.

1. Posiadam akcje wspotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^bio
w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:
...^f.^£ .v&S.v7H..£^V

akcje te stanowia. pakiet wie>szy niz 10% akcji wspotce: LU.^.t d.U.L.%..t/\.^i

Ztego tytutu osia.gna_tem(e>m) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ...M:& d.^.ki^.^.^.

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta akcji:
....I^.l.5. <J..^..XS(....9^..rl

Ztego tytutu osia.gnajemtetam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: iV.U..£ ^.:f^..</vv

rcow,



^p>.

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta.czeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku
odr^bnego) od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu
terytorialnego, ich zwi$zk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwia,zku metropolitalnego nast^puja.ce
mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od
kogo: iW.4 jj^u.k\\..kyc.\

VI.

1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac forme, prawna. i przedmiotdziatalnosci):
J.y.^ ^.G..!r.V{...^rl

-osobiscie K.tf.A iL*z\...&>£\

- wspolnie z innymi osobami Mj/.c du.r;^..^:rl

Ztego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarza^dzam dziatalnosci^ gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnpmocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci): !l/! <£ d-.L.i^.x^.^

-osobiscie iV.*..?. wL.^...T...l..so^:i

- wspolnie z innymi osobami M.i..?. d^$..i:x.^kx

Ztego tytutu osia.gna.tem(^tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: i.Y.7..?. cl?..l..i..c>..(

VII.

Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): &*..<? ^.V....^..^r.

-jestem cztonkiem zarza^du (od kiedy): W.?.&.. U-<i >w c^^

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):.... .^Al ^.o.l.y.tf?..^

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....W.v.e .<i.?..iy.e^

Ztego tytutu osiaigna.tem(^tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ...h^.e..A$.i;y.ia.<rf.

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytufu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lufb-zaje_c, z podaniem

kwot uzyskiwanych zkazdego tytutu: hi.L!r/*...J(&L&tilig.&.j) >S.-Z^2^...M



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
medianicznych nalezy podac marks, model irok produkcji): .^ul^^^^JjO,^
Id.^^A..?! R.!?. 1?. tOOix. ^^Zj^ZZ^ZlZZZZM,
fi..^.k:t^±.../Ap.t^.^.^M\ fl%M.*d ££^...JT££.£. JuA'L
io^Mjl il.h?.j.*!-i.% LLRR5. d££G..^^^,../fiY£ZZZ.

x.

Zobowia.zania pienie_zne owartosci powyzej 10 000 ztotych, wtym zaciggniete kredyty ipozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwia^zku zjaki^darzeniem, wjakiej wysokosci):
Jj.:.'f.. Lik^A^j.k .<*:.k.v//> 3.UM.L. .^.Zx^L^.m
»•&». CfM^sL Bulj.^,..al*^ ¥l.&.a...:Z. ZZZZZZZZZZ.
••£•£ LfMi.J-M..sk .i^kup. mM.£?.tf,£. t.Zub?.o..Jb2„



f7FQr R

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc, data) (podpis)




