
Ze zmian^ wprowadzon^ przez  i pkt 2 rozporz^dzenia, o ktorym mowa w odnosniku 2.

-srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej:

-papiery wartosciowe: .....t^VT

na kwotg:

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby peiniace funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy

oswiadczam, ze posiadam wchodzace w skiad maizehskiej wspolnosci maj^tkowej lub stanowiace moj

majatek odrabny:

Zasoby pieniazne:—
- srodki pieniazne zgromadzone w walucie polskiej:AQ.SQQ ] .̂

urodzony(a)

(miejsce zatrudnienia, stano^sko lub funkcja)

Uwaga:
1.Osoba sktadajaca oswiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawdg, starannego i zupetnego wypetnienia

kazdej z rubryk.
2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajdujg w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotvczv".
3.Osoba skladajgca oswiadczenie obowigzana jest  okreslic  przynaleznosc  poszczegdlnych sktadnikdw

maj^tkowych, dochoddw i zobowiqzari do maj^tku odrgbnego i majgtku objgtego matzedsk^ wspdlnoscia
majgtkow^.

4.Oswiadczenie majgtkowe dotyczy maj^tku w kraju i za granic^.
5.Oswiadczenie majgtkowe obejmuje rdwniez wierzytelnosci pienigzne.
6.W cz^sci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotyczgce adresu

zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CX^t A

Ja, nizej podpisany(a)

dnia .

)

OSWIADCZENIE MAJ/yTKOWE
wojta, zast^pcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu wojta1

n

Wplyn^^o
Ura^d Gminy Mifisk Mazowiecki

Kancelaria Niejawna



VI.
1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziatalnoscl):.

V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)
od Skarbu Panstwa, innej pahstwowej osoby prawnej^ jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwi^zkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegato

zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat^ nabycia, od kogo:

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osi^gn^temj^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

IV.
Posiadam akcje w spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

udzialy te stanowi? pakiet wi?kszy niz 10% udziatow w spbtce:

Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

III.
Posiadam udziaty w spotkach handlowych — nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

o wartosci: ...fife,./^^.QOOia

tytut prawny: ...A! .̂

II.
1.Domopowierzchni:t$v..S^?kS^.C^^V!.. m2, o wartosci:tytutprawny:.

2.Mieszkanie o powierzchni^..'S?Sd.Q"'r^i2, o wartosci:tytut prawny:.

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .^.^•.....^^^^.fe^ '̂d, powierzchnia:.,

o wartosci:
rodzaj zabudowy:

tytuf prawny:

Z tego tytulu osi?gn?tem(?tam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci:....

4.Inne nieruchomosci:
powierzchnia:....?.^^i^^^^V.



UucJ.

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czfonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarcz^:

H6^

-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.^
1.W spotkach handlowycb (nazwa, siedziba spotki):t.^B.^S .̂.CX

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^tem^^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

2.W spotdzielniach:

-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami,

Ztegotytutu osi^gn^tem{^tam) w roku ubiegtym przychod i dochbd w wysokosci:

2. Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziatalnosci):



X.
Zobowi^zania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gni^te kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

"!^^i^Z"jfi^i^t*^^

VIII.
Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:

Z tego tytutu osi^gn^temf^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.



Niewtasciwe skreslic.
! Nie dotyczy dziatalnosci wytworczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierz^cej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
s Nie dotyczy rad nadzorczych spotdzielni mieszkaniowych.

(miejscowo^i^, data}(podpis)

Powyzsze o^wiadczenie sktadam swiadomyfa), iz na podstawie art. 233  1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.


