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OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE

RADA GMEVY MIERZGOWO radnego gminy
7n?1° ^•^••^•fi Mtmi dnia A9.MMI3,
Uwaga: /

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowigzana jest do zgodnego zprawda,, starannego izupetnego wypetnienia
kazdej zrubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. wkonkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba skfadajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

maja,tkowych, dochodow i zobowiazari do majqtku odre>nego i majqtku objetego mafzeriska, wspolnoscia.
majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku wkraju i za granica,.
5. Oswiadczenie o stanie majgtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni§zne.
6. Wczeki Aoswiadczenia zawarte sa_ informacje jawne, w cze^ci Bzas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZIjSCA n(\s\ s s\>r ^ r~^
Ja, nizej podpisany(a) \iUhl21 IftDRjft

Qi A i . r\ s) s> (imionai nazwisko oraz nazwisko rodowe) ^, ^ _

.., LM..-J%gA* w PllM.lE.

A&k^k." x KodtfM !taS ^.i^y^QHsQ.
M[miejsce zatrudnienH, stanowisko lubfunkcja)

po zapoznaniu sie. z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w sktad matzeriskiej
wspolnosci majgtkowej lub stanowi^ce moj majatek odre.bny:

I.

Zasoby pieni^zne: x j .
- srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie polskiej: fY^&.T. \^MA^/!UA/..

- srodki pieni<?zne zgromadzone wwalucie obcej: ./YkVt. MACftx&LfaJ.

-papierywartosciowe: ,^WLL oUjUj&Z^y.

na kwotej

II.

1. Dom opowierzchni: A.J.Q. rn2, pwartosci: lH>.Q Q.fQ.QjQ.. ^.\J2$...®.&& %eW<\
tytutprawny: V*mXMX>&SL

2. Mieszkanie o powierzchni: ^..c..*.(?.ft£<rri2, o wartosci:
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne: J \ I IT
rodzaj gospodarstwa: .j0f^.]cl^....kiM4j^ , powierzchnia: A^ »&(o
owartosci: %.Q.Q.&£?.Q '.
rodzaj zabudowy: A^.CfKl<...v...i.O.hoO^< < A>£aa&.%Q*
tytutprawny: .f\^JX^C(SO,^.C
Ztego tytutu osia,gnaiem(e_tam) wroku ubiegfym przychod idochod wwysokosci: A.QO..O..QO..^r..hr^ ^^ cf



4. Inne nieruchomosci: v , —.

powierzchnia: AMJL d-.O^y.lUJ..
o wartosci:....

tytut prawny:

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczestnicz$ takie osoby - nalezy podac liczb? iemitenta udziatow:

/jmL. d^Lj^ZAJL
udziaty te stanowi$ pakiet wi^kszyniz 10% udziatow w spotce:

Ztego tytutu osia.gnajem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innychspotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:

:5f*
)chod w w

fMJL fiUl
Ztego tytutu osiaj;natem($tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie.bio
w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczb$ i emitenta akcj

rcow.

m&. iMjj^iAj^.
akcje te stanowia. pakiet wie.kszy niz10%akcji w spotce:

Ztego tytutu osicjgna_tem(eJam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam akcjew innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:
jfYWrL. d&LfyJLu,

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

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiazku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

./)!JJU..

\
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VI.

1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcz$ (nalezy podac forme, prawna. iprzedmiot dziatalnosci):
^vWU

-osobiscie

wspolnie z innymi osobami

laiezy podac tc

Ztego tytutu osiggnatem($tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzadzam dziatalnosci^ gospodarcza, lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme, prawns iprzedmiot dziatalnosci):
MAJL. d^X^idA^

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami ,

Ztego tytutu osi^gn^tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):
/y\AJ* d^tuf^^y.

-jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi3gna_tem($tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

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

'H/i^

IX.

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

Lu?a/n<C.k. emLoMLlu 33.LERQ'.h. Hi2!^X,...n/m^^ktM

x.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi$zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):........\...

...tixx&ut AQM.QQ..U*. m#«. (tamp IbPjQmJ&a,. Mfe(i..6Awufev.....

...MaaoLid 5.Q.Q.0.&....T&. /m. %^k^p...mm.c.v^
( dtmvw* Cj£/T ioi (houjic



-CZgSGB

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

(miejscowosc, data) (podpis)


