OSWADCZENIE MAJATKOWE
radnego powiatu
Minsk Mazowiecki , dnia. 24.04.2018
(miejscowos6)

Uwaga:

1.

Osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego

z

prawdq, starannego

i

zupelnego

wypelnienia ka2dej z rubryk.
Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisae ..nie dotvczv"'

2.

Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowiazana jest okresli6 przynale2nose poszczeg6lnyclr skladnik6w
majqtkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majEtku objetego matZefskq wsp6lnosciq
majqtkowE.

3. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kr4u i za granicq.
Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniq2ne.

4.

W czgsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgsci B za6 informacje niejawne dotyczEce
adresu zamieszkania skladajecego oswiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomosci.

czEse A
Ja, nizej

podpisany(a),...................................G2e9o2Ganko....
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 29 sierpnia 1964 r w Warszawie

Gimnazjum i Liceum Og6lnoksztalcEce im. Polskiej Macieny Szkolnej w Minsku Mazowieckim ul. Piqkna

7Ar

nauczyciel jgzyka polskiego

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub tunkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 |.

poz. 1445

z

p62n. zm.), zgodnie

z art. 25c tej

ustawy oswiadczam, 2e posiadam wchodzqce

matzenskiej wsp6lno6ci majqtkowej lub stanowiEce m6j majqtek odrgbny:
t.

Zasoby pieniezne:
Srodki pienigZne zgromadzone w walucie

polskiej:

65 000 zl (sze6ddziesiqt piq6 tysigcy zlotych)

(wsp6twlasnoSC malzenska)

Srodki pienigZne zgromadzone w walucie obcej: .......nie dotyczy
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30,839 j. u. PIONEER FIO SUBF. PIONEER P|EN1E2NY...................
na kwotq: 13 434,20 PLN (tzynascie tysiecy czterysta trzydziesci cztery zlotych i dwadziescia groszy)

w

{rklad

[.
'1. Dom o powiezchni: . 125. m2, o wartosci: 250
q ul prawny: wspolwlasnos6 malzenska

2.

Mieszkanie o
tytul prawny:

powiezchni:

OOO

PLN (szacunek wiasny)

nie dotyczy,

3. Gosoodarstwo rolne:
rodzaj

gospodarstwa:

nie

dotyczy

, powiezchnia:...

o wartosci:

Z tego q^utu osiqgnEtem(elam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysokosci:

4.

Inne nieruchomo6ci:

powiezchnia:..
o

wartosci:.

b/tul prawny:

.

1) 2402 m2

2) 433 m2
1) 190 000 PLN (szacunek wiasny)
2) 13 000 PLN (szacunek wlasny)
1) wsp6lwlasnos6 malZenska
2) y2 udzialu wsp6lwlasn056 malzenska

ilt.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem powiatowych os6b prawnych lub pzedsigbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby
nalezy poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

-
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Nie dotyczy
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Z tego fftufu osiqgnElem w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ..................

,

;;;;;;
Z tego

q
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Nie dotyczy

ulu osiqgnqlem w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ..................

tv.

1. Posiadam akcje w sp6{kach handlowych z udziaiem powiatowych os6b prawnych lub pzedsiqbiorc6w,
w ktorych uczestniczq takie osoby

-

nalezy poda6 liczbe i emitenta akcji:...................
Nie dotyczy
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Z tego t]^uiu osiqgnqlem (9lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:......................
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V.

Nabylem(am) (nabyl m6j mafzonek, z wyfqczeniem mienia pzynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od
Skarbu Pafstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samozEdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lu6 od
komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze pzetargu
nale2y poda6 opis

-

Nie dotyczy

vt.
1. Prowadzg dzialalnosc gospodarczq (nalezy poda6 forme prawnq i pzedmiot dzialalnoscii: ............................
Nie dotyczy

wsp6lnie z innymi osobami
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' pzedstawicielem, pelnomocnikiem
2. Zarzqdzam dzialalno6ciq gospodarczq lub jestem
takiej dzialalnosci
(nalezy poda6 formQ prawnq i pzedmiot dzialalnosci): ..............

Nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami

;,;;"il;,

;;'*.;;

*;"

;;il; ;;;;.;;.;;;.;,

vil.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki):..........._...
Nie dotyczy
- jestem czlonkiem zaeAdu (od kiedy):..........

-jestemczlonkie*r"oyn"o.o*rq;;at;,........
-

. .....

..........

....... ... ........ ... ..

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
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vilt.
Inne. dochody osiqgane

z Mulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zaj96, z podaniem kwot

uzyskiwanych z ka2dego t)nulu:
Umowa o prace (G|LO Mihsk MazowieckD
Umowa zlecenie (Elitmat)
Inne
Dieta radnego

-

-

-

69 030,53 pLN (wsp6lwiasnosc matzefska)
8434,06 PLN (wsp6lwlasnoS6 malZenska)
1644,66 PLN (wsp6twlasno66 mat2eriska)
12964,31 PLN (wsp6lwlasnoS6 matZeriska)
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Powy2sze o6wiadczenie skiadam.swiadomy(a),.i2 na podstawie art. 233 1 Kodeksu kamego za podanie nieS
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno$ci.
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