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Mifisk Mazowiecki ,dnia 25-04-2019
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Urimga:

l.

Osoba skladajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego
wypelnienia ka2dej z rubryk.

2.

Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajduiq w konkretnym przypadlku zastosowania, naldy wpisad ..nie
dotvczv".

3. Osoba sktadajqca o6uiadczenie obowiqzana jest okre6li6 przlrnalletnoSc poszczeg6lnych

sKadnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do majetku odrqbnego i majqtku objgtego malieriskq
wsp6lnoSciq maiqtkow4.

4

O6wiadczenie o stanie m4etkowym dotycry majetku w

5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje

haiu i ia granicq-

r6wniei wierzytetrnosci pienigZne.

jawng w czgSci ll zaS informacie niejawne dotyc4ce
adresu zamieszkania skladaiqcego oswiadczenie oraz mieisca polo2enia nieruchomosci.

6. W czg5ci A o6wiadczenia zawa*e sq informaqe

czqse A

Ja,nizejpodpisany(a),.9:Zgsgrz_y-l'_:3"_j_L".gki*___,_
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16. 0 9. 19 66r. w warszawie

'B'--g*y..'B3gy..-P.-".I*e-t]1.'..'.......-...-..-..''.-if;F;.zfiini$i:
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r- o samon:qdzie gminnym (Dz. U. z 2OO1 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2OO2 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984., Nr 153, poz. 1ZZ1 i Nr 214, poz.

1806), zgodnie

z aft. 24h tej ustawy

oswiadczam, Ze posiadam wchodzqce w sklad mazenskiej wsp6lnosci

majqtkowej lub stanowiqce m6j majEtek odrebny:
L

hoby
-

pi:niTzne:

Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej:

- Srodki pieni?Zne zgromadzone w walucie

- papiery warto6ciowe:

obcej: 100 euro

nie dotyczy
na kwote:

@ \eww.signform.pl Sp. z o.o.,

+mail: BoK@signtorm.pl, tel.riar.

(O-22) 626 S2 95, (0-22) 626 92 97

lt
1. Dom o powierzchni:

r.O-O-..

m

2,

tytul prawny: pozwolenie na
2. Mieszkanie o powierzchni:

o uartcrsci: ..27,g1y__s_..7,1

w rrakcie budowy

3-5-... m', o wartc6ci:. 1_25 Lys.zI nabyte w 2002r.
akt
not- sp6idzielcze wlasn.prawo do lokalu-rnajatek odrebny
tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:

hi a .l^f r.-rrr
_:_::_::1Y:-t"-J

, powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:
t)/tul prawny:
Z tego tytulu osiqgnalem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomo6ci:
powierzchnia: dziatka budowlana 1395 m2 nab
znaiduie s-ie dom w trakc-Lc
o warto6ci: 120 tvs. z1

a w 2OO2r. na dziaice

tytul prawny:

ilt
1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsiebiorc6w, w kt6rych ucze$tniczq takie osoby
nalez!' poda6 liczbe i emitenta udzial6w:

-

..11I9...99.-1..y-c-?.y-...

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni21oo/o udzial6w w sp6lc€!:
Z tego tytuiu osiqgnqtem(9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoeci:
Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych

-

nate2y poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

Z tego q/tLrlu osiqgnqtem(e+am) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

tv.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udziaiem gminnych os6b prawnych lub

paedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby

nie dotvcz

@,^ww.signform.pf Sp. z o.o., e-rnail: BoK@s'gnbrm.pl, tel.faK (0-22) 826

g2g',

-

nalezy poda6 liczbg i emitenta akcji:

lO-22.) 626 gZ 97

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10o/o akcji w spolce:
Z tego tytulu osiqgnqtem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:
Posiadam akcje w innych spolkach handlowych

-

n

ale2y padal,liczbe iemitenta akcji:

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

V.

Nabylem(am) (nabyl m6j maEonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odrebnego) od Skarbu Paristwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostet< sahonqdu
terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuiqce mienie, K6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu
nalezy poda6 opis mienia i date nabycia, od kogo:

-

M.
1. Prowadzg dzialalno66

gospodarczq (nalezy poda6 forme prawnq i przedmiot dzialalnosci):

nie dot
-

osobiscie:

-wsp6lnie z innymi osobami:
Z tego tytufu osiqgnqlem(q+am) w roku ubieglym przych6d i doch6cl w wysokoSci:
z-

layalza1n.lzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielenr pelnomocnikiem takiej
dzialalno5ci (naleZy podad formg prawnq i pzedmiot dzialalnosci):

nie dot
-osobi6cie:

-wsp6lnie z innymi osobami:
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przycn6d i doch6d w wysoko6ci:

@,aww.signform.pl Sp. z o-o., e.mail: BoK@signfrorin.pt, tet.fax. (O-22) 626 S2 95, (G22) 626 92 97

vtt
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):

nie dotvcz
-jestem cz{onkiem zaz4du (od kiedy):
-jestem cz.lonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem czlonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegfum doch6d w wysokosci:
Mil.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajgi, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego qfulu:

..:919I.e....r.3.9ns.9..9....8-a.-qy...-P.-o.y-i...a-9.8...Y_i.t:-l:*:g..9_..-s..r._e-99.i.e....:.e_._$re.c*.+.c-

19?a ?r

DC

Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nale2y poda6 marl(e, model irok produkcji): samoch6d osobowv crTRoEN c5

rok produkci i 2009- maiatek

X
Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i pozyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqz:ku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysoko6ci): Kredyt mieszkaniowy PKo sA w v,,ysoko6ci 120tys.zi udzielony na 181at

zostalo okolo

52

zostalo okolo 24 tvs zl ,

@

www.signform.pl Sp. z o.o.,

emaii BoK@signfonn.pl, tejJfac

(G.22) 626 92 95, (G22) 626 92 97

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a),
iz na podstawie art. 233 $

lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woLnodci.
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I Kodeksu kamego za podanie nieprawdy

