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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

RADAGMINYDZIERZGOWO radnegogminy
wplyntfo ..M.Ck.l.MB.A tSa^fir*..., dnia .ZlA.Ml?.
Z™ podpis ij/C\ (miejscowosc)

Uwaga:

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

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja. w konkretrym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowia^zana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

maja.tkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majgtku obje.tego mafzeriska. wspolnoscia.
majqtkowq.

4. Oswiadczenieo stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica..
5. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6. W cz$sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze.sci Bzas informacje niejawne dotycza.ce adresu

zamieszkania sktadajgcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Ja, nizej podpisany(a), MlMu%. HlCfS.C.ch/....
urodzony(a)

- y^**- ^n ^ -. {ifqio^a i nazwisko oraz nazwisko rodowe} f—)

Jh,....Q5..,..A3M. w /'Mas.

""—M($l
(miejsce zatrudnienia, stantfwisko lift) funkcja) '

po zapoznaniu si$ z przepisami ustawy z dnia 8 n area 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ee w skfad matzeriskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowia.ee moj maja_tek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

-srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie polskiej: oMJ.(.(9l/CJ.

im, - srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie obcej: ..../MfX/. (SUdA/C^U..

-papierywartosciowe:...../^/^ @{$E/.C&iJ.

na kwot^:

1. Dom opowierzehnt: ...MH4. x.*.... m2, owartosci: ...CfrD$J..i.G^.sJ.
tytutprawny: JA).C>CL$M{$3C.

2. Mieszkanie o pow\enchn\/}/j&..dwmti@$ wartosci:
tytut prawny: J. '

3. Gospodarstwo rolne: t .

rodzajgospodarstwa:i^..A8^^ S.j-IQ.M.
o wartosci: mj^.

rodzajzabudowy:.^6^^...Yr^^^^ ^.qrO^OZ.
tytut prawny: .../tf/OS/fZ&JC. .^ ...f.../.... n„.
Ztego tytutu osia_gn3tem(Qtam) wroku ubiegtym przychod idochod wwysokosci: <Q(o<C&*.&....&.Zt..$®%'?^P



4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: /ItM^.,

o wartosci: ...

tytut prawny:

III.

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

A/Ut/ &M>,

udziaty te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osia.gna.tem($tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...7777T

2. Posiadam udziaty winnych spotkach handlowych - nalezy podac liczbQ iemitenta udziatow: /MJ&..{3U$.tifCM

Ztego tytutu osia_gna_tem(eJam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci: ....7777777

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczpstnicza. takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

MAP.. (SbOEl/M.

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji wspotce: .../l/ldts. Cl&zU.Cfi<U

Z tego tytutu osia.gna.tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...rrrr.

2. Posiadam akcje winnych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ iemitenta akcji:/Z^v^...<*2^^y62y

Z tego tytutu osia_gna_tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyta_czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich
zwia_zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia_zku metropolitalnego naste.puja.ce mienie, ktore podlegato
zbyciu wdrodze przetargu - nalezy podac opis mienia idate, nabycia, od kogo: ..^t^C/---(3^jM^ll(/-
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VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcza. (nalezy podac form$ prawny iprzedmiot dziatalnosci): AV&....£^d{/C£x/

osobiscie rr:

wspolnie z innymi osobami ....777.

Ztego tytutu osia.gna_tem(ejam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarza.dzam dztatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac forme, prawna, iprzedmiot dziatalnosci): T^T/..^. ^3C^fy..<^.ff..
-osobiscie 777

- wspolnie z innymi osobami ...."7777

Ztego tytutu osia_gnaJem(e>m) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....7777

vn.
Wspotkach handlowych (nazwa, siedziba spolki): 7777". .*?./...^

-jestem czfonkiem zarza_du (od kiedy): 777

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....777777

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): 7777777.

Ztego tytutu osia_gna.tem(eJam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

.^Sf.^.k,^..

VIII.

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

C^/e.&K <pj/rr>.e^?..^ ^<?.<?(..777~7
r.-f^l CJ^^.^f^r. "77. y?/?'... '̂.?:^l/i

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, model i rok produkcji): ...r7~77

7}i^IMq^'c^^,

X.

Zobowia_zania pienic^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gniQte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia.zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ~r~r~.....

niKZiK^Z



CZ^SC B

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

frniejs

S.^:..i
jscowosc, data) (podpis}


