
OSWAOCZENIE MAJATKowE

radnego gminy

7. E.KDZfi,.y ^,, llt,Q.q,ip!.8.

(niej scoso66)

3. oloba Bllsdajeca o6nj.adcz€ni6 obo4.i.qraaa je€t olre6li6 I,rzlDl1ei:Eoac
poazczeg6lnych skladDit6* lalttldych, dochod& i zcDonitzu do Dajqtlu
odjrebnego i Dalqttu cbllt€go ealie66xq rsp6lno6ci.q tlsjqtkdq.

2. Jei:eti poarcz.96.LDe lu-bryki nie zDajdujq r tdk!€tqr.r I,rr)?lalku
zratosoratria, naLe2y ryi 6a6 'ale dotyczy'

4. OSl,iaalcz.Di€ o stanie Eajattot'rr dotyczy Dijqtj.u r l.aju izr glsn1cr

1. oroba shla&jqca o6eiadczeni€ oboriazrra j..t do rgodn€go z prar'd.q,
rtalEnn.go i zupetrego rrrrp€tDi.nia kaidej z rubryt.

s. o6eiadczeDie o staDi€ Eljqt].osr! obejDuje r6rnie,,i..!zyt lno6ci

5. w cre6cj. A o6*iadczenia zaralta se infonBcje japne, screacl B 2.6
infolrcje nieja*n€ dotyczae ldlesu zaEicszlania 6tr!&jac.9o
oiwia&z.nie olaz rj.elsc6 l,oloi€a.ia nj,eruc}loo{aci.

cza66 A

Ja, nlzei podpisany (a), .A IvlVA... . . P:0 S\.EK. .. . .PtO.C n. .

limtona i nazx,isko

oraz nazwiako roalowe)

urodzony(a) . 1.9.p..8..,.,!95.0.y....... " Rl\ClB.Q.gZ U

i;i.j;"; ;;;;;i:;i;; ;;;;.i;;; iu i,,,r"l.r pl ;;;;;;;;j; ",;'=
przepisami uBta\ry z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzadzie gninntm (Dz. U, z

29l'7r. paz. 1875), zgodnie z a*. - 24)j} tej ustawy oswiadczam, ie posj.adam

wchod2ace w sklad mal2ensliej Bsp6lnoSci najatkoliej tub sranowjace m6j

majatek odrebny:

KAOrvA 6Mrr\// ?IETRqWL(E WiEL.l/rlE



I.

zasoby pj.enie2ne:

- srodki pienie2ne zsronadzone !r walucie polskiej:

- Srodli pienie2ne zgromadzone !r Halucie obcej

lvr Do.1.yczy

MtE DflyczY

rVl E D.0lytzy.
- papiery wartosciore

tt.

1. Dom o posierzchni: A4Q

ty!u] prarny:

3. coEpodarstwo rolne:

rodzaj sospodar€tva: 5!+E
10 0o0 rt

. rm', o ,artosci: [\ OOQ i
tytu] prawny: ........... WiA5.V0 1C.......
z. uieszkanie o powi.erzchni: wartosci: .NlE- .mly eZ y. 

. .

.., porierzchnia: y''.,1.5..h:t

rodzaj zabudosy

tytu-I pral,ny:

Z tego tytu]u osiagnalen ( elan ) u rcku ubieqlyi przych6d i

54.0.0lf,

sl.aQ9rA
tvr.Ar vosi

dochod \i wysokosci: .......

,1. Inne nieruchohosci:

\YrE D_?rlQZ)

..lytE- Dr)IYOz:/.



tytul pramy:

III

.ttE D1lyczy.

1. Posiadam udzialy w spotlach handlowych z udzialem gnjnnych os6b prairnych
lub przedsiebiorc6w, u t<t6rych uczestnicza! takie osoby - nale2y poda6
liczbe i enitenta udzi a l6u:

MIE O()TY!<Y

IVIE- CPIY(.Z,Y

IVIE COI Y L?Y ,.

2. Posiadam udz i aly
eni tenta Ddzial6w:

w innych sp6lkach handlo,rych - naletypodaa .Liczbe i

lvrE, O_0fiQ7y

z tego tytulu osiqgnalen(elan) !r roru ubiegl)m doch6d x wysoko6ci

lvt E D_qtr cz y

NlIE. CLTYEI,Y

udz-ialy te stanoHia paliet wjekszy ni2 10C udziaiot{ { sp6}ce:

Z tego tytulu osiagnalen(elan) , roku ubiegtlan doch6d ,rwysokosci:

rv,

1. Posiadam akcje w sp6tkach handtowych z udziale,n gminnych os6b pramrych
tub pizedsiebiorc6\d, w kt6rych uczestnjcza rakie osoby , naiezy poda6 liczbei emitenta akcj i:



akcje te stanot iq pakiet wiekszy ni2 10r alcji w sp6]ce:

ll/lF pQtY(,lY

Z lego tytulu osiagnalem(elan) ir i:oku ubieglyn doch6d w tlysolosci:

ryr.E..Do.IY.q7Y

2. Posiadam akcje w innych sp6ttach haDdlolrych natezy poda6Iiczbe i
emilenla akcjj:

]Y]E DO1YCZ Y

Z tego tytulu osiaqna] em ( eian ) w rokD ubiegl)fr doch6d wwysokosci:

\IE DQ:IY!?Y

lvtE. Q(llYczy

Nabylen(am) (naby] n6j mal2onek. z wylaczenien nienia przynate2nego do jegonajatku odrebnego) od Sl<arbu panstl{a, innej pa stwo*;j osoby prawnej,jednostek sanorzadu terytoiiatnego, ich 2wiazk6ir tun od tonunalnej osobyprawnel lub zwiazku netropolitalneqo naslepujqce mienie, rt6re podlegalozbyciu l, drodze plzer.argu -natezy poda6 opis mienia i dare nabycia, od
kogo :

vtE!Qtyc+:rr

1. P.oxadze dzialalnosd gospodarc2a (nate2y poda6 fome pranna i przedmiot

dzialalnoSci)

- osobiScie ..

IV I"E DOIYqZY

... NIE DQIY!?)
- vsp6lni€ z inn),rni osobami



Z tego tyrulu osiagnaten(elan) H roku ubieqlyn przych6cl

Itt.E.D.0-.1.u..QZ.y

2. Zarzqdzar. dziata_Ino6cja gospodarczE _1ub jesten przedEtauiciefem
pe?nomocnikien takiej dzialalno6ci (nale2ypodaa foEne prawnq i plzedmiot
dzialalnoSci )

^/lE 
af,yCZ(

i doch6d w ,ysoloscr.:

VII.

- jestem czlonkiem za!zadu (od kiedy):

VIII.

IYIE aT.tLzY

ytF alyr,zY
Z tego tytulu osiagnElen(elan) w roku ubiegtyrn doch6dH wysokosci:

IVIE D-QI.YCI,Y

tl sp6]kach handloxych (nazlra, siedzibs sp6lki): ....
IVIE DCI-YIZY

iYlE OgI)(,ZY
- jesten czlonkien rady nadzorczej (od kiedy)

. tI/rE Eot-JcZ.y
- jestem czlonkiem }onisji rewizyjnej (od kiedy): ....

tvrE Bl DOCfVczY"t " .

Z tego tytulu osiEgnalen (elam ) 1, roku ubieglyn doch6dw wysolosci:

.Mi.E...D0Iy !._z,y

Inne dochody osiagane
zarobkowej tub zaj ea, z

tytrllu zat!udnienia lub innej dzialatDosci
kwot uzyskiwanych z ka2deqo tyrDiu:

41598 {REATA
9IETA rl1)S-ry E I 9,55o lT

- wsp6lnie 2 innrni osobami



IX

Skladniki nienia ruchomego o warto6ci powyzej 10.000 zlolych lnechanicznych
przJ,?adlu pojazd6v nechanicznych nale2y poda6 marke, nodel irok produkcji):

.5Al"r0fHd! 0:qEgwY MF_(cEpEF h EVZ

3 jt.o 2cQ{ t7 0K.

Zobowiazania pienie2ne o ,artosci porry2ej 10.000 ziotych, H t).n zaciagniete
kredyty i poZyczki. araz rra.unIi, ra jakich zosraly udzielo[e (wobec kogo,

'l zwiazku z jakim zdarzenien. H jakiej Hysoko6ci):

:Y]E DO IY TZ

x



Powyzsze oswiadczenie skladam SNiadohy(a), i: na podstasie ait

233SlXodeksukarneg
poZbarienj.a HcIn06ci.

o za podanie ni.prawdy 1ub zarajenie prawdy grozi kara

Z[illzrrvy.l2 .Qg,/!, Qn!91:,Ann a
{miej sco{oS6, data) (podpis)


