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0$WIADCZENIE MAiATKOWE

Kossomka radnego imlny , , #/% ., /)

(miejscowaii)

Uwaga:

1. Osoba skiadajqca oswiadaenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypaNenla
kaidej z rubryk.

2. JeisJi possczcgiHnc rubryk! rrfe 2r.3rrfu^ w lisnkrctnynr BrryBudtro jastcscwrerttfi, Bstefy ..fite dotvczv .
3. Osoba skfadaj^ca oiwiadczenle obowlqzana t«st okre^ic przynaleznoK poszczegdlnych skladnikow

mai^tkowych, dochodow I zcdjowiazaii do maiatku odr^bnego I maj^tku objgteeo malzenskii wspoInoSetq
majgtkowa.

4. Oswiackzenie a stanie majatkawym dotyozy msjqtku w kraju i za gracdca.
5. Oswladczeoie o stanie majatkowym obejmuje rownlei wierzytelttoki pienigine.
6. W cz^ici A oswiadczenia zawarte sq tnformacje jawne, w czq^cf B zas informacje nfejawne docyczqce adresu

zamieszkania etdadajqcego sswiadaenis or3zrnts|sca patcZenia riiaruciiomo^.

?ltpodpis,..,Kv
—,'7 /JO ̂ Jtriionatnaiwlstiaoraznaiwlstorodovw) •/ '

iirodzonvO) w

^...L.idazffik. (US'T.^a4o}:...../ys^.
Imlejsce zatzudnl^la. stanowiskD lub funk^)

po zapoznaniu siq z przepisarrn ustawy z draa S marca iSSti r. o saniorzqdzie grtiinnym (Dz: U. 12017 r.
poz. 187S1, zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, ze posiadam wchodzqce w skfad maKcnskiej
wspdinosci majqtkowejiub stanowiqce mdj majqtekodr^bny:

Zasoby pienlqzne:
-irodki plerii^zne zgromadzone w walude polskiej:

— srodki pientQznc zgromadzone w walude obcej; - -

sei"im4*Ai ' .- papiery wartosdowe.'
/yp'^/rziJ

ote I.....na kwot^:

Zc zminnq "ivyrorwulzonq prw-8 ! pkl I rozpmsjdzcnia Prczesa RadyMinisirnv.'zdr.iuZSczcre-calOl? r. zmtcniajijecgo rozpiii7Ji-
dzenic wsprawieijcroslcniii wzordw ronnularzyoswioclezcii miijqlkon-jich ridiicgo gminy. wi]la, znsUfpcy wojUu sekrelorea pniny,
skarbnitn gminy, kieioiN-niko jcduosiki orgonizDcyjrej gminy, osoby z.irzi)ilzaj4cej i czloukii orgrinn zarzqdzafpccgo gminii.-( o.sobii
pr.iwny ona uni'y •.vydajqcuj dstizjs isilmiauizzcyy.-^ •■■.■ -.-.bja {iJIc.. l;. xiuro T-.csiiiv .; zycic zdnicm 1 Jipoii
2017 r.



i^zj'eiinik Usiaiv - 4 - Poz. 2020

.. m', o wartoscj;, f(f. oa?J1. Dom O powierzchni: m , u vvaumvj;,

tytut prawny: /r?.Q2.i.^.aAika.
2. Mieszkanie o powierzchni: .....^ m , o wartoici:

tytui prawny; /7.l..^..
3. Gospodarstwo rolne: / I / M /

rodzaj gospodarstwa:
0 wartosci:

rego tytufu a>i4gni)lem(^fam| w rcku utaegiym przychdo i TOcPdd w wysoxosci: t

4. Inne nieruchomoid: _ ^ , " ✓n /» ic/^chod
powivzcbp'a: A...*yu.Oy.^^.....0.J7.^.lcl.l.f!'./.Z£y}./7/. (2f.s2.^<d.Aci...... ....^. , / / r

^ owartc«ci:^....^xi>y.X3/2c?..,C^. Z '
Z yOy-QO-O-V- ;v..., .US .^...U ^

tytuiprawn^-. /ir....£[l.. ...d..^.Q./ ̂  O

III.

I, Posiadam udziaiy w spdtkach tiandtowycn z uaziatein grninnv*-h osbb prawnych iub przedsi^biorcow,
w ktdrych uaestnlczq takie osoby - nale^ podad llczb^ I emitenta udzlafow:

c:,

udzlaty te stanowiq pakiet wi^kszy rriz 10% udziatdw w spdice;

Z tego tytulu osiunqtem(Qtain) w roku ubiegtym dochdd w wysoko^ci: - -

2, Posiadam udziaiy w innyrh snAtkach Kandlowfych — oalety podac Ucsb^ i wiitento udiiatdw.

;::::::::::::;:::::2EE::::is;$Esz::::::::
Z tego tytutu asl^gnaleml^laml w rnkit uhie^m rinrhnd w wucnlrnlri-

IV,

1. Po^dam akqe w spdtkach nsndiuwycn z uSziBiem gi^tnoych C66t> prawnych Iub przedsi^urcdw,
w ktdrych uczestnlczi takle osoby - nalezy podad liczbg I emitenta akcji:

ff^^. -

akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdice:

Z tego tytulu oslggn^eml^lanT} w roku ubiegtym dodtod w wysokosd:

2. PtKiarIsm akrje w innyrh sp^ikjirh har>/Brni«<i;h — npjgjM podadllcabe i SFTiltew&akdf:

iu.£. mmci
Z tego tytiiiu oslqgnalem(e>am) u/ mlcii.i4Ku>of^ dorhdd w "P^ekoiri;
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V.

Naby}em(3m) (nahyt moj msftonek. i wyiqczeniem mienla pfzynaieznego do jego maj^tku Ddrebriego>
odSkarhu Paristwa, innej partstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu t&rytorialnego, Ich
zwiazkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalneeo nsstepuj^ce mlenle, ktdre podlegaio
zbyclu w drodze przetargu — naiezy podac opis mien/a i dat^ n^ycia, odkogo;

Vi.

1. Prowadzg dzlatalnosc gospodarcz^ (naleiy podac formq prawng I przsdmiot dzlatalnosci):

- osobiide

-wspotnie zinnymi osobami .

Z tego tytufu osi^?tem{gfarn) w roku ubiagtym przydidd i dochdd w wysokosd:
2. Zarzgdzam dziafainosd^ gospodana^ lub jestem przedstawicielem pelnomocrtktem taUej dzlalalnoSd

(naleiy poriar fnrrrwj prawng i przedmiot dzialalnosd): -

- wspdlnie z innym! osobami
Z tego tytijlu as^gnqlem{^fam) w roku ubtegfym dochdd w wysokosd:

VII.
W spdikach handiowydi (nazws, siedztba spdlkij:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): LLLC..

-jestem atonkiem rady nadzorczej (od kiedy);

-jestem cdaokiefti knmisji rewizylnoj (od kiedy);

Z tego tytulu osiqgngtemC^fam) w roku ubteglym dochdd w wysokoid: .

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytuiu zatrudnienia lub innej dzlalalnosd zarobkowej lub zaj^c, i podaniein
kwot uryskiwanych z kazdego tytuiu;

tMU..— -r-
'clS-O--- "
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IX.

Skladnfki mienia ruchomegc e warloSd powiaej iO 000 ztotych (w przypadjcu pojmdow medianianycti
naleiy podac marit§, model i rok produkcji):

X.

Zobowtqzania pleniezne o wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zad^gnlQte kredyty I pozyczki oraz
warunki, najakich zostaly udzieione (wabeckogo, wzwi^zku zjakim zdarzeniem, wjaklej w^okosd):

Ulf. mM.cM - -


