
OSWIADCZENIE MAJATKOWE
RADA GMINY DZIERZGOWO radneg0 gmjny

Zat P0dpiS .yO|... (miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia.zana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupefnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nieznajdujq wkonkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegoinych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majatku objejego mafzeriskq wspolnosci^
majatkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i zagranicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz$sci Aoswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w cz^sci Bzas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca pofozenia nieruchomosci.

CZ^SCA ___

Ja, nizej podpisany(a), J&tfsSLL....3L*L'rA&LL
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe) __

urodzony(a)....^S..-..0.'gl.r...>l.,2t&(Q...waLg w...JftLliflj^k

.i3ioJtf^...X2?.m^
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siQ 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 wchodzace w sktad matzehskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowia.ee moj maj^tek odre_bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

- srodki pienie^ne zgromadzone w walucie polskiej: ..R\.£..!QiCK\i.<AM.

na kwote.:

Q

- srodki pienie^ne zgromadzone wwalucie obcej: ...th1L...id&kj.(/}&L..

- papiery wartosciowe: ...O\&...\&&{xL00jd

1. Dom opowierzehnh .•d.'i.S.^ ._m2, owartosci: .2*3&..$SQ.Q...0Jr<
tytut prawny: ..^LO/jdM^

2. Mieszkanie opowierzchr\i: ...STaO. m2, owartosci; .A'!tt.Q?..^Sj^.Q.?J^...\
tytutprawny:....AJbptfluT\JLk

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...GiQSp^<LkSifc^..VS(?.tyJ.e, powierzehnia: ..2>.S^..£.:Lhif^
owartosci: ...1..A.&2...iOQ.fe.a^ _
rodzaj zabudowy: J^tf.li^^ -pfcowL fi30
tytut prawny:....t>JlM3^.'noi,c h^ ^qq ^q^
Ztego tytutu osiggna_tem(e.tam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokoia\^.rtMjcfadid..7:...XM.Q S"oO ojC



4. Inne nieruchomosci: <L<Slu^i^

powierzchnia: ..XjQO...tti

o wartosci: ../.QaQ..aGAQ.<Q.:z^..

tytut prawny: .&.Li£L$,X).Q.zLt..

III.

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

J0.r..-C...d^.iuc/U(

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow wspotce: ...K).t^..jJ^uX/W

Ztego tytutu osiggnajem(stam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ..n!i&...$&}.iA(/Xjd

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta udziatow: ...Q)'£,
Wi-Mc/lM

Ztegotytutu osiajjnatemtetam) wroku ubiegtym dochod w wysokosci: ...jOl&.

IV.

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

nj^....wj^."i:uc:ucAM

akcje te stanowi^ pakiet wie.kszy niz 10% akcji wspotce: ..)OL3L..A\Db\lUkM

Ztego tytutu osiggnatem(etam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ....O.L^..i^.^.U.CAjJ.

lorcow.

2. Posiadam akcje winnych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe. iemitenta akcji:. AK-C.(d.^Lj.O0,AJ-

Ztego tytutu osia.gna_tem(e>m) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ....K)/&...yAdx[U.OKAA.

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytaxzeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odrebnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast§puj$ce mienie, ktore podlegato
zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo: ,...DS.t*..A&i:?±</UJL



c

c

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarczg (nalezy podac forme, prawns i przedmiot dziatalnosci): .JlL&..i£lV)ts

-osobiscie ...Jfl.f..&....<J.tf)i\

: :f:fe
Z tego tytutu osia,gnajem(§tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarczg lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawna, iprzedmiot dziatalnosci): ...K\I:e,.jdsQx.\|fr&Vi

- osobiscie ...b).^...vpk).^u^XAJ

- wspolnie z innymi osobami ....QJ.^ j/4i^™.t^wl

Ztego tytutu osia.gnatem($tam) wroku ubiegtym dochod wwysokosci: ...|.Afe....y3^UxAU

VII.

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): ...Ci}.^....iU.\P.jULO>M

-jestem cztonkiem zarza_du (od kiedy): (\$±+....u&i>dC/&>M

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ...fil'.iL \&$J.U£AaJL

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ....nA&...Q#.tW.C/b&|

wspolnie z innymi osobami ....q.)/£, iPW.kuUhAi

Ztego tytutu osia.gnatem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....Kl'.£,. .dtiU.VhAl.

VIII.

Inne dochody osia^gane z tytutu zatrudnienia lub innei dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych zkazdego tytutu: :d.(£~t\(L ^^O.^J)....K.{.Q.Q....%L

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych w pj7ypadku poiazdow jnechanicznych
nalezy podac marke., modeljjok produkcji): ...S^iQcLfW sL^a...r.^lk.,..u£..^U^.ut.a/^^0^>,

x.

Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gnie_te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, wzwi^zku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):
.j<U^ui..u...bQ^^ _

.Jo&djA.JG^
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.^^
huw...)&!qj3L) nbiOiO.L...S.pwld^d^^ xi..L.iSiUo.iL^hiit

CZ£SC B

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

(ttiiejscowosc, data)
r %&u Itijhk*

(podpis)
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