
RAT*.\ Cr^TTDZIERZGOWCP^WIADCZENIE MAJ4TKOWE

vohT.b. Ui.Qk----ZCJ/2. radnegogminy
^ Ipodpis //. ^^.d.Jia.ak.5.../dnia^.^L.a^,..^<P^^

// (middcowosc)

Uwaga: /
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiq^ana jest do zgodnego zprawda., starannego izupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "niedotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowi^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majgtkowych, dochodow i zobowia_zah do majqtku odrebnego i majqtku objetego matzenskq wspolnoscia.
majqtkow^.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. Wczesci Aoswiadczenia zawarte sg informacje jawne, w czesci Bzas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

S^podpisany(a) h.&fo.0.xksQl la&Mfl,k
. y Jimiona inazwiskoorsu nazwisko rodowe) A ) * Jurodzony(a) A.^.,..0A., KKI w ^a»|K^.5..WA.M....

(miejsce zatrudnienia, stafi jwisko lub funkcja) /
1990 r. o samorzajdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.^1po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 8 marca

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w sktad matzeriskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowia.ce moj majatek odr^bny:

I.

Zasobypienie_zne: Auq ~ /
- srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie polskiej: ..\..V...:^..- .j.

srodki pienie.zne zgromadzone w walucie obcej: mikZZ^nJM^ca.o.cA.

papiery wartosciowe:

kwote.: A^.L <QIq.AuL(jZuLna



It.

1. Dom o powierzchni: rn2, o wa
tytut prawny:

rtosci: \\\U <?5&ii^.1
rtosci: JA/a_ iftla.+ld.O'Lkl...2. Mieszkanie opowierzchni: m2, owartosci: j^/.^ filcL+lAi/Lkl

III.

tytut prawny
3. Gospodarstwo rolne. . ,

rodzajgospodarstwa: , powierzchnia: Jrt.CiV. Q>.Q.'J..
o wartosci:

rodzaj zabudowy
tytut prawny

2tego tytutu osia,gna,tem(etem) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: foiL '$$3\AL^
4. Inne nieruchomosci: . / '

powierzchnia: l\i!*.....&?AlAMP\

owarto^ci: ZIIlZI~Ei^
tytut prawny: 'ZZ'Jtf^

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

hS.^....<DlQM^)

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatow wspotce: t/&{i&.....<£.Q..iuPWi

Ztego tytutu osia.gna.tem(etem) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: lO.CsL....^^...|;LA.^(
2. Posiadam udziaty winnych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta udziatow: ...'$.[& d.QJlA ola

1tego tytutu osia.gna.tem(etem) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: tf\k, A&%\ioU

IV.

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

W.i.fc. #la^U..4.M

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji wspotce: ftiAL ^.l.a."*Ld&i^l

Ztego tytutu osia.gnatem(e.tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: jflA.U* ^.Q.Att.uU\
2. Posiadam akcje winnych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta akcji: ...Kll.si-. O.Q.Ei.l^

Ztego tytutu osiggnatem(<>tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: KUU a{&Avi<;lA



V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maja,tku odr^bnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza,du terytorialnego, ich
zwia,zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia.zku metropolitalnego nast5puja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

"&KZ3XEM.*i

VI.

1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcza, (nalezy podac form? prawny i przedmiot dziatalnosci)^

~1
(^ <&o\is,U

-osobiscie

- wspolnie zinnymi osobami ^\.l.Vr* O.\a./&^..0-iwl

^ Ztego tytutu osi^gn^tem(e.tam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: VSi.\r. *3\D.nM..UCl
2. Zarza_dzam dziatalnosci^ gospodarcz$ lub jestem przedstawicielem petnomocnjkiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci): ]/[AiL Q\.Q..!AiA.Lk.x

osobiscie ilLU ^.a.r7.l/\.^wJ.

wspolnie zinnymi osobami i'V.kw ^)\o...J^iii]J

Ztego tytutu osia,gnatem(Qtam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: JfXi.kr. .oS.v?...tU

vi1, x (^Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): k\..(.W. .QS^.."1U|.^1

-jestem cztonkiem zarza,du (od kiedy): lAA.W 0\?...X4-^\
.-. f .M 1

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): V\k)r. ^\w..."Mt/?^i.
v * v-A.......

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .\A.l.W. <&.$..$L\.<i<hA
;.»» ..(.......j.-.l '

Ztego tytutu osia.gnatem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: iAv.& £kti..d$S\f4
VIII.

Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaJQC, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

••/••
/:.. ../..

didkoi 'IqAaa*;! ZZZZZZ'ZZZZZZ'ZZ



IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marks, model i rok produkcji): 4

h&« alQld..Qu5

Zobowia.zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gnie.te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobeckogo, w zwia,zku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

!ftjiZ!!5k>:.q«i.«-i

J



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

CD^i^q.^ £L..?.k. JsZQ ..Avkoik-e....
I(miejscowosc, data) (podpis)




