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w p !. y NE LQŚWIADCZENIEMAJĄTKOWE
do Biun RudyŁ radnego gminy

dnia.. (( „QŚ„_ 94.68...

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego

wypelnienia każdej z rubryk.
1. Jeżeli poszczegolne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
„nie dotyczy".

3. Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązani do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńska wspólnośeia
majątkowa.

4. Oświadczenie o stanie majątkowymdotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowymobejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczace
adresu zamieszkania skladającegooświadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niżej podpisany(a),. .[Aźłm/ jŻDć/kMW ”W.
ko oraz nazwisko rod/# (PT/321%? ”w”

Z]!«: [.a/gf

(miejsce utrudnienia. stanowtsko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz. 994 ze zm. ), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

1. Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ........//570000/00.........................................

— środki pieniężne zgromadzone w walucie obc

— papierywartościow 7 ]
na kwotę

II.
l.Dom o powiemhni: .

2.Mieszkanie 0 powierzch :.„C)...... m2 0 wartośc .

3.Gospodarstwo«?e rodzaj gospodarstwa „„A/AMM
o wartości: „0 .rodzaj zabu owy
tytul prawn „.
Z tego tytulu osiągnąlem(ęłam) w rok

4. inne nieruchomośc

m2. 0 wartości: „iS—Z '
tytul prawny:'Ambźduńtl/
J.... ul rawn 'tMZżkidćtyt P y „1 "4

ubiegb/m przy hod | dochod w wysokosc
K.



III.
]. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których ucz smicza kie osoby— należy podać liczbę'| emitenta udziałów

# ,? w?

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ,

2. Posiadam udziały
.. Wt wh spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałó

7%

źtego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

IV.
, Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestnicyeosoby— należy podać liczbę| emitenta akcj

lcWZ?

akcje te stanowią pakiet większy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu xw dro ze przetargu _ należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

rawną i przedmiot działalnośc
444.64 .



Z te łu csiągn em(ęlam) w r ku u ieg mp chód'1 dochódwwysokoś '....323.z;.s_,„2';.„„„ .?373.513 ................2 Zaradzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem

pełnomocmkiem takiej
działalności (należy podać fo ę prawną i przedmiot działalno

.? M' 7

Z tego tytułu osiągnąlem(elam) w roku ubiegłym dochod w wysokosc1

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnien'3 In innej dzialalności zarobkowe' lub zajęć, podaniem/_
kwotu ski anychzkażdego tytulu: .» (a [adm Www/?jak; ' Ya.) @

_ .? ma! Za,/,?

IX.
Skladnikimienia ruchomego (› wartości powyżej 10 000 złotych (w przypa k
mec lc ch ezy pod ć markę model i rok produkcji): ._”?60„A'? ~ »«Ż .»? „s.... „w

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredny i pożyczki
orazwarunku/gzyuczostalyudzielone

(wo ec kogo w związku z 'akim z arzeniem, w jakiej
so osc ....... T.......05/45.” &wyj/Ż;f/%”237.„(ści.„fan/Erg]? ' Ła”

„a...;„..fnx«3.a...@ """


