
Ze zmtana wprowacizon^ przez  I pkt 1 rozporzadzeniaPrezesaRad>'Ministrowzdnia28 czerwca2017 r. zmieniajacego rozporza-
dzenie vv sprawie okreslenia vvzorow formuiarzy oswiadczeii majritkovvyeh radnego gminy, wojta, zast^pcy wojta, sekretarza gminy7,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy. osoby zarz^dzaj^cej i czlonka organu zarz^ttzajacego gminn^ osob^
prawn^ oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wbjta (Dz. U. poz. 1298), ktore weszto w zycie z dniem 1 lipca

2017 r.

fy

- papiery wartosciowe: fH.4...df?k(t:U^

na kwot^: .

- Srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si^ z przepisami 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 sktad matzenskiej

wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj majatek odr^bny:

I.
Zasoby pieni^zne:- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: /3r/.5r.^^^8t~.

Ja, nizej podpisany^a), .^^^fi
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urndzonyfa) vl:Q .̂:A^5.^: .̂:.,,w

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE

radnego gminy

Imiejscowosc)

Uwaga:1.Osoba skfadajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypelnienia

kazdej z rubryk.2.Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisad ,,nie dotvczv".
3.Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiazana jest  okreslic przynaleznos^  poszczegolnych skfadnikow

majatkowych, dochodow i zobowiazaii do majatku odrgbnego i majatku objgtego malzehska wspdlnoscia

majatkowa.
4.Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granica.
5.Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieni^zne.
6.W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czgsci B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skiadajacego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

Wplyn^lo
Utznd Gminy Mi^^sk Mazowiecki

KancelarUNlej^vma



Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: (Hf...m?^f.t!^<:.

IV.1.Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osbb prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktdiych  uczestnicz^  takie  osoby  -  nalezy   podac   liczb^   i   emitenta   akcji:

t*^..<^Mj^*^lk

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:^..<a(|iK^:

Z tego tytutu osi^gnatem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: tt!s..^(^^^^^^f̂ :

2.Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji: Hff.

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

udziaty te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spdtce: (

Z tego tytutu osi^gn^temj^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ^!.f .^^srH^ft^ftf.

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziat6w:^M^<^fe^S^

III.1. Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

o warto^ci

tytut prawny:

tytut prawny:Z tego tytutu osi^gn^temj^tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomos^:
powierzchnia: ^

II.1.Dom o powierzchpi:( .̂..(kH^^m2, o wartosci:
tytut prawny: ^^J

2.Mieszkanie o powierzchnk^^^̂^^^^rc^^C m2, o wartosci: ^ .̂.^t&(<^^^f.

tytut prawny:^

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ^*?..<?^^^^, powierzchnia:

o wartosci: t!>k^t



-jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy)::

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od k\edy):/t/..<^^sf^pr .̂..

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):^

Z tego tytutu osi^gngtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ttt .̂.fife^^^f.

VIII.Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub jpnej dziatalnosci zarobkowej lub zajgc, z podapiem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: ^^.^fe .̂f!̂ !m^^j^^mi <̂^ .̂.&^Km..H^}r..:..
,^^c^r^^A< .̂c.)^^#^.^ .̂^i.f .̂M^'

VII.W spotkach handlowych (nazwa, siedzibaspotkil^/^.flfe^*!*^-.

-wspolnie z innymi osobami W?..<(&i^{^(f.

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

1.Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podac formg prawn^i przedmiot dziatalnosci): .0^?.^ <?..

-osobiscie.

-wspolnie z

Z tego tytutu osiqgn^temgafflw rou u
2.Zarz^dzam dziatalnosci^ gospodarczg lub jestem przedsta.wicie^^m petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac formg prawn^ i przedmiot dziatalnosci): I

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odrgbnego)
od Skarbu Panstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich

zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^puj^ce piienie, ktore podlegalo

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



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

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

IX.Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw mechanicznych
nalezy podac marks, model i rok produkcji): ^m>̂ .̂..^^l>0 .̂.^ .̂4. .̂..^M.f .̂.lm(,.^(ffli.s)...

^^fct*^..^^



I    I (podpis)
ejscowo^c, data)

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233  1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.


