Wplyn^lo
miny Miftsk Mazowiecki
Kancelaria Niejawna

O^WIADCZENIE MAJATKOWE
wdjta, zastgpcy wdjta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzgdzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawng oraz osoby wydajacej
decyzje administracyjne w imieniu wdjta1
dnia
(miejscowoSC)
Uwaga:
1.Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.
2.Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowanla, nalezy wpisad ..nie dotvczv".
3.Osoba skladajaca oswiadczenie obowiazana jest okreslic przynaleznosd poszczegdlnych skladnikow
majatkowych, dochodow i zobowiazah do majatku odrgbnego i majatku objgtego matzenska wspdlno^cia
majatkowa.
4.O^wiadczenie majatkowe dotyczy majatku w kraju i za granica*
5.Oswiadczenie majatkowe obejmuje rowniez wierzytelnosci pienigzne.
6.W czgsci A o^wiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czg^ci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania sktadajacego o^wiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoSci.

Ja, nizej podpisany(a)^
(imiona i nazwisko oraz nazwisl^^ rodowe)
urodzony(a)<?J..:#./.<^/j'g.x.w

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci

gospodarczej przez osoby petni^ce 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 wchodz^ce w sktad matzeriskiej wspolnosci majatkowej lub stanowiace moj
majatek odrabny:
I.
Zasoby pieniazne:.
- srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej:<^!!!.:.^.<?..•&^.

-srodki pieniazne zgromadzone w walucie obcej:.^^M.'s.6^*;i7.fSY..'.

- papiery wartoSciowe:/2*?.<
na kwota:

Ze zmian^ wprowadzona przez g 1 pkt 2 rozporzadzenia, o ktdrym raowa w odnoSniku 2.

II.
1.Dom o powierzchni:'5V.s...rf7!^:^^..'. m2, o wartoki:tytut prawny:
2.Mieszkanie o powierzchni: <^.:m2, o wartosciu^^?:r.?%!.tytut prawny:
3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:/^^^^.<s(.ety.(*^., powierzchnia:
owartosci:

rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osi^gn^tem(gtam) w roku ubiegtym przychdd i dochod w wysoko^ci:
4.Inne nieruchomosci:
powierzchnia:
owartosci:

tytut prawny:

III.

Posiadam udziaty w spotkach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta udziatow:
^M^.tfhtfy^tt.

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce:
Z tego tytutu osiggn^temjgtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.

IV.

Posiadam akcje w spoikach handlowych - nalezy podac liczbg i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wigkszy nil 10% akcji w spotce:
Z tego tytutu osi^gnqtemj^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.
V.

Nabytem(am) (nabyt mdj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odrgbnego)
odSkarbu Partstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich
zwi^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nastgpuj^ce mienie, ktbre podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datg nabycia, od kogo:

VI.

1. Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^2 (nalezy podac formg prawn^ i przedmiot dziatalnoici):

-osobiscie
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przychdd i dochod w wysokosci:
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatalnosci):
-osobiscie
- wspolnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

1.Wspdtkachhandlowych (nazwa,siedzibaspotki):^.!.^.^
-jestem cztonkiem zarzqdu (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.Wspdtdzielniach:

-jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
3. W fundacjach prowadz^cych dziatalnosc gospodarcz^:
/^,['.(.

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy):
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochbd w wysoko^ci:.

VIII.

Inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalno^i zarobkowej lub zaj^c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:tS^tfceJ/.<?.^gmh.y..?...^^(^^:.,

IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw mechanicznych
nalezy podac markg, model i rok produkcji):^^?..>...^s.^^^tt^.

X.

Zobowi^zania pienigzne o wartoki powyzej 10 000 ztotych, w tym zaci^gnigte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):

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

(miejscowo^c, data)

1NiewfaSciwe skre^lie.
2Nie dotyczy dzia^alnoSci wytw^rczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro^linnej i zwierz^cej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

3Nie dotyczy rad nadzorczych sp6idzielni mieszkaniowych.

