UrzJ|d Gminy MiAsk Mazowiecki
Kancelaria Niejawna

Mr.l^

OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE
radnego gminy

AciU.C^Q.^.dnia .jki.AUl. r.
/^^iiejscowo^^)
Uwaga:
1.Osoba skladajaca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd^, starannego i zupetnego wypeinienia
kazdej z rubryk.
2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie dotvczy".
3.Osoba skladajqca oswiadczenie obowi^zana jest okrelid przynaleznok poszczegdlnych sktadnikdw
majqtkowych, dochoddw i zobowiqzart do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego maize^sk^ wspdlno^ci^
maj^tkowq.
4.Oswiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy majqtku w kraju i za granic^.
5.Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rdwniez wierzytelnosci pieni^zne.
6.W cz^sci A oswiadczenia zawarte $4 informacje jawne, w cz^^ci B zas informacje niejawne dotycz^ce adresu
zamieszkania sktadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoki.

JCa^nize^podpisany(a)
. n1 /s r ii^iona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a)A^.:.&^....
AQ.k^.Qf..-w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu s\^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce w sktad matzenskiej
wspolnosci maj^tkowej lub stanowi^ce moj maj^tek odr^bny:
I.

Zasoby pieni^zne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej:

-srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej:

-papiery wartosciowe:.

na

Ze zmian^ wprowadzon^ przez 1 pkt 1 rozporz^dzenia Prezesa Rady Ministr^w z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie okre^lenia wzorow formularzy oswiadczeii maji|tkowych radnego gminy, wqjta, zast^pcy wqjta, sekretarza gminy,
skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarz^dzaj^cej i czlonka organu zarz^dzaj^cego gminn^ osob^
prawn^ oraz osoby wydaj^cej decyzje administracyjne w imieniu wpjta (Dz. U. poz. 1298), ktdre weszlo w zycie z dniem 1 lipca
2017 r.

3.Gospodarstwo rolne:(
rodzaj gospodarstwa: ..jQGQA<^A,Q.WQiw.Q^8'., powierzchnia:/l:../!.^>. .P.2.
o wartosci:,

rodzaj:
tytUt prawny: . ./Vt.~7^.Lwu^^-.^tA^i^J^rtv.T.'.r.Y.v.rr.K.^.i.i^*iuV^.'^r.w^r.r..-r.^.v.v^;^..

Z tego tytutu osiggngtem(gtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: ..p^W|.cLx>.GlU ^X
4.Inne nieruchomosci: ,

powierzchnia: ..Q^U^llLi
a^ctj^AQ.Q.C.....(m
owartosci:
tytut prawny:...

III.

1. Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktdrych uczestnicz^ takie osoby- nalezy poda^ liczb^ i emitenta udziatdw:

udziaty te stanowig pakiet wigkszy niz 10% udziatow w spotce:
Z tego tytutu osiggngtem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysoko^ci:,
2. Posigdam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy poda^ liczbg i emitenta udziatow:

i!^!..i;i;..'....^..^z;ii!!:;:!!:;i!!:!!::::::!i!!!!!:i!!:!"ii!i;i"
Z tego tytutu osiggngtem(gtam) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci:..

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
wktdrych uczestniczg takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

W^

akcje te stanowig pakiet wigkszy niz 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu osiggngtem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
2. Posia^am akcje winnych spotkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta akcji:
../L^u^^
Z tego tytutu osiggngtem(gtam) w roku ubiegtym dochod w wysoko^ci:...

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majstku odrsbnego)
od Skarbu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiszku metropolitalnego nastspujsce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dats nabycia, od kogo: ...^^:V.B.....{?.\^i^U.Q^Ai

^.I

VI.

1. Prow^dzs dziatalnosc gospodarczs (nalezy podac form^ prawn^ i przedmiot dziatalnosci):
-osobiscie

- wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osisgnstem(stam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzsdzam dziafalnoscis gospodarczs lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podad forms prawns i przedmiot dziatalnoki): .
-osobiscie
-wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osisgnstem(stam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.<. ,

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):

Cl.CE,

-jestem cztonkiem zarzsdu (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osisgnstem(stam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
VIII.
Inne dochody osisgane z tytutu zatrudnienip lub innej dziatalnosci zarobkowej lubzajsc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
...4.'.

V/U^V

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^i powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podad marks, model i rok produkcji): ....l^|.L^^)^^Qlll

...1D.^.QTA^^^^^^

X.

Zobowi^zania pieniszne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gniste kredyty i pozyczki oraz
waruijki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):......

