OSWIADCZENIE MAJATKOWE
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Uuraga:
1. Osoba skladiajqca o*wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnegcr

wypelnienia lka:Ldej z rubryk.
2. Je2eli poszczqctolne rubryki nie znaiduia w konkretnvm pzvp:rdku zastosowania, naleiy wpis;ad ,,nie

dotvczy

.

3. Osoba sktadajqca oSwiadczenie obowiipana jest okre6li6 prrynale2no56 poszczeg6lnych skftdnikr5rw

maiatkowyctrr, clochod6w izobowiqzafi do maiatku odrgbnego i maiatku obieteqo nnatieriskit
wsp6lnoSciq maiqtkowq.
4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju

iza granicq.

5. O5wiadczenie o stanie majqtkowym olrejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pienigZne.
6. W czg-dici A oSwi:rdcz:enia zawarte sq inliormacje jawne, w czgSci B za6 informacje niejawne do,guzarce

adresu zamiesz:kania skladaiaceqo o6wiadczenie oraz mieisca polo2enia nieruchomoSci.

czEsc A
Ja, ni2ej podpisany(a), {lrzegorz !v,gs::,ogrod:rt<.i
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urodzony(a) 16-
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9.1966r. w warszau'ie:

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkqa)

pc zapoznaniu sirr2 z prze;lisami ustavrry z clniia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (D:2. U. ;t2AA1 r Nlr 142t,
poz. 1591 oraz z20Ct2 r. Nr 23, po2..220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 9t!4, Nr 153, pct;2. 12'l'1 i Nr 214 po::.
1806), zqo'dnie z art. 24h tei ustawy o6vriadczam, 2e posiadam w:hodzAce w sklad nralZenskiei wsp6lrroSr;i
majqtkowei lub stian,r,rviEce m6j majqtr:k odrglbny:
t.

Zmobypra'xqzne.

-Srodki piernig2ne zEromiadzone w,walucie polskiej:

- Srodki pieinigznc. zgromadzone w walucie

trt.

6e1r1cz!'

obcel: 100 euro

na kwote:
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1. Dom o powierzchni
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2. Mies;rkanie o p,oeTirsrzchni:
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3. Gospodarstwo rolrre:
rodzati gosptocl;ti'shva:

nie cioLyr;2,1

, powierzchnia.

rodza$ zabudowy:

tytul;rrawny:
Z tego tytutu <ls;iqgnqlem(glam) w roku ubieglym pzychod i dochrid w wysoko5ci

4. Inne nieruchomoSc;i:

tytul prawn'/:

..?.1*....{t9..1.f..{.i..e.1i.Ly-.--...t*tJ..g.1..:]..f:....9-q.i.g-p-|..y..........

il.
1. Posiadam ud;:iiaty rv spolkaclr hanrJlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lubr
przedlsigbiorcrSr^r, w ktorych urczestnir;zq takie osoby
nalezy podad liczbe i emitenta ucl,zialolv

-

nae ootycizl,

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy ni2lOo/o udzialow w spolce:
Z tegrc tytulu os;iqgnqlem(glarn) w roku ubieglym dochod w wysokoSci"

2. Posiardam ud::ialy w innych spolkach handlowych

-

nalezlr podac lir;zbq i emitenta udziiarlolv

.i.1.i.r...:.l.r.L y.r,:.?..)................

Z tegrr tytulu os;iqgnqlem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysoko5ci

M.

1. Posiadam erkcje w spotkach hiandlowych z udzialem gnrinnrlch os6b prawnych lurb
przedsigbiorcr5tru, w kt6rych uczestniczq takie osoby
nale>2y podai: liczbE i emitenta ak.cji

-
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akc1e te starnovyiq pakiet wiqkszy

ri2

1Oo/o

akcji w spolce:

Z tego tytulu osrqgnqlem(glaml w roku ubieglym dochod w wysofroici

2. Posietdam akcje w innych spolkach handlowych

rrie

.Jot vczrz

-

nalezy podac liczbg i emitenta akcji.

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlant) w roku ubiegiym dochod w wysolloSci

V.

Naby.lem(am) (nabyl moj matZonel<, ;z wylqczeniem mienia przynale2nego do 1eg1o nnajqtk,u
odrebneqo) orJ Skarbu Panstwa, innr:i panstwowei osoby prawnei, iednostek:;amorzadu
teryioriainego, ich ;zwiqzkow lr.rb od k,omunainej osoby praurnej nastgpujqce mienie ktort:
podlegalo z:byciu w drodze przetargr"r
nalezy podac opis mienia i datg nabycier, od koglro:

-

vl.

1. Prowadzg dzia,lalno5c gospodarczq (,nale2y podac formq prawnE i przedmiot dzialalnoSci):
rr

ie tit.rt yt'21,

-nsonrscre

-wsp<ilnie z innymi osobami:

Z tego tytulu <ls;iqgnqlem(gtam) w rol<u ubiegtym przychod i dochdd w wysokoSci:
2. Zazeldzam d;:ialahoSciq gospodarc;zq lub jestem pzedstawicielelm pelnomoc;nihiern taki,ej
dzialerlno5ci (nalezv podac formg t)rawnq i przedmiot dzialalnoSci)
.i
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.

:1.9. :..Y-::.{. ) :

-osobriscie

,';

-wsporn|e z Inr'r)fmr osoDamr.

Z teq,o tytutu cl:;iqgnqlem(glam) w roku ubiegt-vm orzychod i doch<id w wysokosci:
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\m.

W sprolkach frerndlowych (nazwa, sierdziba spolki):

rire dot yczy
-

jestem czlcnlkiem ,zarzqdu (ocl kiecly)

-jestem czfrcnlKiem rady nadzorczel (od kiedy)
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Z teglo tytutu osiqgnqlem(glarn) w roku ubieglym dochod w wysoko6ci.
\rul

Inne dochody os;iqgane z tytulu zatrudlnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej l,ub zajqc, z podaniern
krrrnf r lzrrckirrrartrrch 't ka)daan trrh rI r
-umowa o pr,ace'- Szkol.r Pods;t;rwowa nr -l-

'/ (t .955,85

zl

-,l.i.r:ta r,edn:go Rady Po'liar-.- t'tinskiegn 51.1n na k.oniet: sierpni.r-
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Skiacjniki mienia ruchomego o 'warto5r:i powyze1 10 000 zloqrch (w pn:ypaciku pojrrzoow
mechanicznych nalezy podac rnarkr2, model irok produkcji): samochod osobc,wlr crTIto:r:N
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X
Zobowiqzania pieniqrzne o wanoSci powyzej 10 000 zlotych, w tym zarciqgnigte kredytv i prcrzr/ulki
oraz lvarunki, r,a jakich zosta+v udzielone (wobec kogo, '"v zniiqzku z jakim zdarzeniein, uu jal:ii;.1
v-^.),.+ *r
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do :;rrl;r[",r lc,Lzo:staio o]lOlo
l5 1-ys. zl
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Powy2szr: oSwiadcz,tnie skladam Swiadonry(a), i2 na podstawie art. ?33

$ I Kodeksu kanrego za podan ii: rrieprawdy

lub zatajenie prilwd'y grozi kara poztrawieniil wolno6ci.

Minsk lulaz:owie:cki

14

.09.2018r

lnriejscowoSC, data)

O www signform.pl Spr. z o.r>., e-mail: BOK@signform.pl, tel./lax. (0-22) 626 92 95, (O-22) 626 92 97

