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U,,vaga:

1. Osoba skladaiqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodrrego z prawdq, staranrrego izupelnego wypelnienia
ka2dej z rubryk.
2. Je2eli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przylpadku zastosowania, narle2y wpisac ,,rrie dotyczy".
3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okre5lic przynale2no5c poszcze'golny,lh skladnikow
majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odrgbnego i majqtku objgttego maflefsttq wsgrolno6ciq
majqtkowq.
4. O6wiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rownie2 wier4ftelno6ci pienig2ne.
6. W czgSci A o5wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czq6ci B za6 informacj,e xlslr\ fre dotyczqce adres,u
zamieszkania skladajqcego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.
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(mielsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1098 r. o samozqdzie prelsist6r,nrym (t):2.

LJ. ,22015 r.
po2n. zm.), zgodnie z art. 25c tej ustawy oSwiadczam, ze pos;iarlam wcho<jz4ce 'w sklard
malzenskie.; wspolno:lci majqtkowej lub stanowiqce moj majitrtek odrgbny:
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Zasoby pienrqzne:
rirodki pienigZne

zgrr3ffi sd2epe w

walucie polskiej.......
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Mieszkanie o powierzcnni: ..119.99\'!.t-t'!.. . .... m2. o wartoSci

i3. Gospodarstwo rolne:
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Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychcd i dochod w wysokos,::i:

.. l!: -091Y91Y

lnne nieruchomosci
oowierzch

ni

a... ..9.'l 19.^.2

o wartosci:... tl!.19.11

tytul p rawny : . . . . ::l{rllf.l y:rylllli.

:'t

i:i:if

Ll

ii'll1

ilt.

1. Posia,Cam udzialy w spolkach handlowych z udziaNem powiatowych osob prawnych lub przedsirTbiorcorv,
w ktorych uczestniczq takie osoby
nale2y podac liczb'? i emitenta udzialow:

-

nie dotyczy

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy ni2 10% udzialow w spolce:

Ztego tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym dochod wwysokoSci: .............
2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych

lt9 dolyqy

-

nalt:2y podac liczbg i emitenta udz:ialow.

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym dochod w wvsokosci: ....lig.99iy.gfy
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1. Posiadam akcle w spolkach handlowych z udzialem powiatowych osob pr;:rwnych lub
w ktorych uczestniczq takie osoby
nale2y podac liczbg i emitenta akcji:....
nre dotyczy

-

akcje te stanowiq pakiet wigkszy ni210% akcjiw spolce:

Z tego tytulu osiqgnqlem (glam) w roku ubieglym dochoc w wysokosci:........Li.9. 9glygf.y

pr:zedsirTbiorco'ru,

Posiadam akcje w innych spolkach handlowych

i2.

-

nale2,.tpodac liczbg i emitenta at<c1i: ..Li.g.9glyg?y.

ztego tytulu osiqgnqlem(glam)w roku ubieglym dochod w wysokosci: ..!.r!g.qg[rcfy

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego m6;qtku odrgbrrego) od
Skarbu Pahstwa, innej panstwowel osoby prawnej, jednostek samorzqdu terrytorialrrego, ich z,,viqzkorv,
komunalnej osoby priawnej lub zwiqzku metropolitarnego narstqpujqce mienie, ktors podler;alo zilyciu rrv drod;:e
przetargu

-

nale2y podac opis mienia i datg nabycia, od

kogyo:

nre ooryczy
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1. Prowadzq dzialalrroSc gospodarczq
ti9 d"1y9:y

(nale2y podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci): ...

osobiscie
wspolnie z innymi osobami
Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubieglym przychoo i dochod w wysokoSci: ...1!9 991y.93y.............
2. ZarzEdzam dzialalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takei dzialalnos,:r
(nalezy podac formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):
nie doivCrv
- osobiScie .1... ........
- wspolnie z innynri osobami

Z tego tytulu osiqgrnqlem(qtam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: 1i9.99,!y!..{y ....

\/ll.
VV

spolkach handlowvch (nazwa,siedziba spo{ki):....1j9.q9!y!.4y

- yestern czlonkiem

zazqdu (od kiedy)

-;estem czlonkiern rady nadzorczej (od
- lestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtynr dochod w wysokosci:..Lle_.{.91y9?y

vilil.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowei lub
zajqc,

u;:ys k iwanych z kazd ego tytulu : . .,1'lt,tyi : i l':l:i.qMl:ll.lr.
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podaniem

dreta radnego 145
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tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzel 10 000 zloty:h (w prlyna!kq pojazCorru
mer:hanic:znych nalezy
Opel Astra H 2011 , Mitsubischi nSX :ltit t
podac markg, model i rok produkcji)

X.

Zobowiqzania pienigzneo wartosci,powyzej 10 0oo zlotych, w tym zaciqgnigte
krerJyty t po2yczkt oraz warunki
na jakich zostaty udzielone (wobec togo, w2wi4zkuzlai<trr'z,.aarzeniem,'ilr1dt<ie;r,raij6xosci)...
krcdyt hipotcczrl 52.349

z.l

...

Povvyzsze oswiadczenie sktadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art. 233 g 1 Kodeksu karnego za podanie niepra'wdy lub zatajenie priawdy grozi kara pozbawienia wolno6ci.

lv{irisk Mazowiecki, 16 wrze(nia 2018r
(miejscowo6c, data)
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