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OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE
RADAGMmDZIERZGOWO radnegogminy

zal P0** 1^]" (miejscLosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajgca oswiadczenie obowia.zana jestdo zgodnego z prawdq, starannego i zupefnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

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

maja.tkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrebnego i majgtku objetego matzeriskq wspolnoscia.
majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i zagrankq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. Wcz^sci Aoswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci Bzas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania skiadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^CA
Ja, nizej podpisany(a), ^LlMS^ipA U$.9tt$fa.

-. « , , / (imtona inazwiskao#z nazwisko rodowe)
urodzony(a) MQ.:....J^J.&1^0.. MgO w_&&&&&

qospodQ.i&h/o mime
^7^£»£»^yf... Jb%3€^^l.. ^.>»f>^^f-. 2^^-^^^.4??5^c^feX5* ,

(miejsce 2atrudnienia, stanowisko li/bfunkcja) '

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 sktad matzeriskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowia_ce moj majatek odre_bny:

I.

Zasoby pienie^ne:
- srodki pienie_zne zgromadzone wwalucie polskiej: A*^P./..^QCf..'?Ji.

Mb - srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie obcej: ....6fe&„£?L&hJG&bf..

-papiery wartosciowe:

na kwote.: J.^&S$Q.

l.Domopowierzchni:^fi<2i..(5fi?. m2, 0wartosci: ...hP.Q.QQ2.?y.
tytut prawny: jJLQ&W.Q'&f..

2. Mieszkanie opowierzchni:<#te..c2fe^i#yi2, owartosci:
tytut prawny: r. {.

3. Gospodarstwo roine:

rodzajgospodarstwa: .M&Q&'&fUffli&QjLSe. , powierzchnia: kh.Z&hpl.
0wartosci: L5QG..&&4.CIQ..&. '
rodzajzabudowy:....<2fo0^.^^
tytut prawny: .kJkQ.5K)QM....aht. .^.^^M^
Ztegotytutu osia.gna_tem(etem) wroku ubiegfym przychod idochod wwysokosci: .pJ^$^..7...$55Qh.fyQj2jT ^

dochdd' -/oef&heozr



4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: .$G<^.....^

owartosci: JOQ^OQO^QO..rX.

tytut prawny: .4^^.^.^ &Zd#zcd. ZsZlQ,^^

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

/The ohhf.y&j..

udziaty te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:
Oty'L.dQ.'.

Ztego tytutu osiajnajemfejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
.rtU£_ctPtyc?ktf. 3

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow:
(tkk?.....<^.^.(^id

Ztego tytutu osiaign^tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
mlc„MQfy<&a

IV.

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

"^&ZdQh/.&ky. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
akcje te stanowia, pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spoke:

(M£....Q}ohiS&*d*
Ztego tytutu osiggngtemfejam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

0M.£.„$PJtycZM,
2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta akcji:

{fa!&„.Mo{UcgWm

Ztego tytutu osiggna^temtetam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci:
^:e....d?.ly.L£y.

v. r
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maja.tku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich
zwigzkow, komunainej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastQpuja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo:

M'.C d.Qfy.G£y„



VI.

1. ProwadzQ dziatalnosc gospodarczg (nalezy podac forme, prawng i przedmiot dziatalnosci]poaac Torme.

Oto:&....dofy^m
osobiscie M.t..MQkf.c&M...

wspolnie zinnymi osobami /^!£...US?.fy$Ad„.

Z tego tytutu osiggnajem(ejam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzgdzam dziatalnosci^ gospodarczg lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme. prawna. i przedmiot dziatalnosci):
$f.&...d.9.faf.%?*/..-osobiscie %:cZdQty^.

wspolnie zinnymi osobami ../&(/?. dQtif.tfQf..

Z tego tytutu osiggna_tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
me....dabf.^.

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):
m.&..Mftyf#tf.

-jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): ....^
/tf/.C. dctymjm

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
(Oi^....l2ldtf.{&4

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
/nee dotyviuj^

Z tego tytutu osiggngtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje/, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

di&fcf. raat/fi£q.Q. r. &?.Q..^L.

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych |w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke., model irok produkeji): ..^£.(.#6../^ 'JO/**/

'filtifr.OOE^ "^MLrZ^$Q4&r...t
^M.O^J...V.P^BhcQ^.Q 0l^KVy....M3MMM?Q..z^DQA(r^

x.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia_gniej:e kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwigzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):

.^^^Z:...^^^^.^^.....^.../^.^ M.Q. Q&&Mfc...Z40.m\
OOO^A



•»

CZ5SCB

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

(miejscowosc, data) /' (VpodpJs)


