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Radny Radv Mi€Fkiej w M,aonówi. - pn.sodnldą.Y Radv,
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tumien)napd eĘdżlalalńośdgolpodatzei
tylul pnwry mali.ńśka spólnoić ńajłkowa

), wra, ż fiieis.em półójowyń
iytul p6wny; malźefuka łśpólnośi maląikowa

3, M e9kaileo pow€nchni] 5z69 m] w6ż ż ń sis.em półoiowyń
Tltuł pEwny: malźeńska wspólńoić fi ajątkoft

4. Mie9ran]eopowieżchnj: 7ąOlmzW€r: końórką braioBką
TytllpDwnY: mali€ńskaW§pólnośćnajątkowa

lodżaj gospodareNa:srunłlolne, powież.hnia: d49ha
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z teBo iyi|lu osiągnąlemklam)w rcku ubiesłym dochód wwvśokon:
z Posiad.n żk.je w nnychśpółka.h
z łego tytufu oliągnąlem{ęłBm] W loku ubieglym dochódwwFoko!.:

eńitenb 3k.j: ńl€ doł.ży



'"""''.*a".'""...','T'". ',* *. *l--i",. -*i. ,,.,. ;"","."," ;.,, ,rd", ood. opĘ .b, 
"

0r0 l, dledriói d?iałJlnó*iI FgĘ.b, l d,,",.,".it;;i;;;;

kar\,nlab(h spolr, { nałępulą.y }po9ob,

Wnleśiony ka pltal do spćłki jako wlpólność mająllowa m a lź.ń! ka wyi iósl 3,1s9.oo6,4ż żl
z r$o Mulu spolkJ 6,ą!Ęłd m dżień 3l 12,20 t 7 l, pl4.hód /Jsid.n(jonosiny w wy9olo*,

oońód e.wid.n(lono{anv WWyśobni 1,357,7r4,Mł, l t.eoudżiJl mćl,mJł:oŃi wynosl90ł,

Fżedń ol dnalż|ior) n,edotv.4

z l€go lytuiU oliągĘlemlęhm]W lok! ubiesłmdochódwWysokości do.hoduni.osiągnąlem

Wspólka.h haid|owy.h {nażW.,siedżjbalpółkłi nied.lY.uy
_je§dfr ałońk en kżądu lod kiedy): ńi€ dotvev
_].łah ałonkiem mdy mdżoĘe] lod k]edy): ńie dolYęy
-Fnema]onliem loń s, rew żyine lod'eą) nigddrł

:1:,1] :4'*, ",l," -"
Dieb radńego w loo.i€ 15,39ą03 żl,

, 1,100,00r-klubspońowłMvdońowiinka ;, 500,00n , ąddi R@żkóspny

le Dod{awowPj w l owF

|_-----



.]polyżej 1oo0o:lórych lw piłp.dk! poj6żdóW n ł.j|. ]
ru łr Podżćn&kĘ, ńodg irólprodŃ.]D:
.sańó.hód óobowymalkinercedelbenż mode|sL5o0 KqT, rok prcdlk.i 19s9

.pólioić m3jątkóWa,

'lAo''ŃD^'.''vłlniL'.dro

M.łerc d lnł 10.000,00żl, *żn
.wspólnież m3lżontl ua.i€nięlykredyi uciiibaiknó żakup lokalu mienł3liegó wźż

11 i1"_" ]_,1] l]]:iil *"'!':lT o ]p,dąłeit bk 4,3-,oF
. W^$órnie żhłionką6.iąsnlęta poźYeka soióWkóW, w sa|ku Ppk,o
200000,00zl, sadoEdlur.nianadzigń31.12,20r7wynosi 19r,s56,s5n;
_Wspdlnie ż m.łionkąaciąsniętywBanku Nandlow}m k€dyt hiPoieaiy l śtopad2017l,)
na akup ńie,kanń w€lzkomłkalókło6ką. saldólobowiąEnB na dżień 31,12,żol7r

rdom(ł, iź M podśóWre
ńeławdy ubżGien]e pBwdvglo,i*

M9JónóW,dn a )7 04 żOlg

łr 2]] § ! kodeN hńeBo ż podan]e


