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Wycfzial prawny JO$WIADCZENIE MAJATKOWE

dnia 2 &, (U. 2019 I radnegogminy
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fl!os^^^^....,,,po^'"^ (mleJscowoiiS)
Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdejz rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad "nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreilii przynaleznosd poszczegdlnych sktadnik6w

majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odr^bnego i majqtku objQtego matzeriskq wspdlnoiciq
majqtkowq.
4. O^wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rdwniez wierzytelnoici pieni^zne.
6. W cz^ci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w ci^ic'i B zai informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sktadajqcego oiwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoicl.

CZ^CA
Ja, nizej podpisany(a),

&06t/5^f)/j J /^CN^uQ^ -S^^/^^H^^/
'/

(Imiona I nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) .......^......^.^W^^^...^&^.^.................... w ...W^.?12.A//.£...

P^E/^o^i/d^CY ^DY ^/c^/c/€
(miejsce zatrudnlenia, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu si? z przepisami ustawy z ctnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.

poz, 994), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam ^wchodzqce w sktad matzenskiej
wspolnosci majqtkowejjlyb-stanowiqco mnj majqfplr nrlrphny;
I.

Zasoby pieniQzne:
-srodki pieni^zne zgromadzone wwalucie polskiej:.................^l..^...ii..U..^,^/..f.

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:....................i^./^.....s^2.^?.//...^<^..1:.//.,

- papiery warto^ciowe:...................................................A?./..^.....,.^f./..^

na kwotQ:

STWtERDZAM
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S'JMSZY 1NSPEKTUR WO.DWODXKI
w Wydzi.'ilo Pi-avvnvm

/".(/T./I ti'ksa/idrn Zuiuiolr'li •

^H os . ^&

^

1. Dom o powierzchni: ...^...u.a......... m2, o w^rto^ci:....... ^.Eo/..o.€'.e?.^..
tytutprawny:........^.^?.^.^^.5.^^<..,...^.^..^^^^.^..^.................^

2. Mieszkanie o powierzchni: ..,.\.y.....^..... n^, o wartosci:;,.

l;^^nyp^'c'^'"l^E::;2^.?%^i£

3. Gospodarstwo rolne: ^ _ -9 ^{) , ^/>.^..,^ n_j ^, ,.-ij?

USU^p7da^a:,..,.........^.<?X..^.^....^^
o warto^ci: ...............(J.^?.e.(R^.fi?/..^.
rodzajzabudowy:.......^^..^.^.^..<;..2..%.........;.......,......^.........y.

tytut prawny:...........^X^<:;^.^/J..^^.C.....J^

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w wysokosci: ...,..,..C2..
4.

Inne

nieruchomo^ci:

,

.

»..

.^'~

/

..-.

'powienc^ia:^^^^^^.^...^.^^^./?/^
L.................,........^^..^£2/.^45..-.4'"^^"^7""^"/:-^

o warto^ci:......^.^i/i%/:^.....-.^,.^//.^X...^.^//A^^
./^.(..^.fi.^..(?.^^.»..T~................\.....(..;.......»..................../..;..............................^

tytut prawny: .../^.&/^^^..^.5A^6.C'.....^..^..^.^.^/V.^^^
III.

1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiqbiorcow,
w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta udziatdw:
,.(^l.^,.......^.LLf..C.l.y....

udziaty te stanowiq pakiet wiQkszy niz 10% udziatdw w spotce: ................/y./..^....,.<S.(ff.^.y..C..^..

Z tego tytutu osiggnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: ....Al./.^......^..<ff/,. .{f.^.^cf...

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatdw:
.......................................................................................................

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
......^..............,..,.:^...:......:.:.....................,.....;.:,........,........,.....;.....^^

IV.

1. Posladam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiQbiorcow,
w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy poda6 liczbQ i emitenta akcji:

"^IEZS7wciK.
akcje te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce: ............/^/;.<f...^?.<2.^.^<?.2^.
Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ....,^p/.^..,...Q.ff.77.y.^..^...

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - nalezy podad liczb^ i emitenta akcji:
.<A7. (,.^...ffff.^.tC.C.. ^...

Z tego tytutu osiqgnqtem(stam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ..,..AS,(.^,.,.,^.€!7,,

/
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V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
oct Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienla i datQ nabycia, od kogo:

"^IEZSZZSZIZ.

VI.

1, Prowadz? dziatalno^c gospodarczq (nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):

^sobiscieZZ^^i^Z^^^JMZI^
^^.^^/.^^...^/^.4.^^^....^..^......^^.^^.........- wspolnie z innymi osobami.....^y.y.^^.......J^.^.^.^..^...g.^y........................................................

Z tego tytutu osjqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym przychdd i dochod w wysoko^ci: i^^..i.y.0..0^.f..^~,..^..ff../..^^
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq tub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac form? prawnq i przedmiot dziatatno^ci):..,..,...../}\/../.,£^.......^^'..t/..C^.t/............................

-05061506..................^.^^......^^^^.^.^.^............................................"^

-wsp61niezinnymiosobami......./L//.^....^..<^/:.{/r..^..^................,..................,................^

Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysoko^ci; ......... /\/.,/.,^:....3.£3Z'.t/..C..l..y...

VII.
Wsp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ................ /^/...£-...........^..tSL€/..C...^..i/.,

-jestemcztonkiemzarz^todkiedyj:.......................^

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):................../.^/.^..........^..<;?Z.^..C.^':^...^^

-jestem cztonkierri komisji rewizyjnej (od kiedy):................../^/../..<^......,...^.^.^.^..'2'..^...................

Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: .........^•^•^.-.Si.cQ.'^.t/..C',^ff.
VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia tub innej dziatatnosci zarobkowej tub zaj?c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutuL
..,.^.;..^.^/^^...^...X^^^^^.,-T^^;....,.^.............................^
....:..^..,..^/;z:,/:^...<'2^./</^;^....-~.....,./»</.J.<..^.^J.^...^-..

s::

.......^y..^//^^A^^.^^^.9:,,^/^^.^^.,</Y^
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IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezypodac mark^, model i rok produkcji): ......,.,.^...(ff../i.^,,..^.,^..^/.^.^..Q.....^...^).0..^>.......................

'ZSMG.

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartoici powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniQte kredyty j pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokos'ci):

:£Z:£:::::S3Q?r
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:^J?/.

imrr^^kM.t!f!,^zi^o^.
-J'-< •€)-,.. -yl)

ZACIK.!i)i\i;;l (.iMCRSKJ iih7A;) ;\)^i.vv0,;;;;;!
w Szczecinie
Vi'vrl.7i^l Prswnv

dnia 2 6, 04, 2019 '

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

.^/.^^.l^^....l ^ - ^^- ^ ^/f:
(mlejscowoiii, data)
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