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ZaL']czn»k3 dn ra;<por/.^d/enu Prczcsu Rody MiniRim w
y.dnw ZC Juic^o 2003 r.

Bkiro Rady Cminy Ostr6w Mazowfecka

2019-04-2 9 Z.l,«n.l=nn-
Mliiyn^dnia

PR7i:\v()n\K
o»9paM -po*is..lkiiv,

Krystyii

WZOR

OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnega gminy

dnia r.
(miejscowoic)

Uwaga:

1. Osoba sktsdaj^ca oswiadczeme obowiazana jest do zgodnego z prawda, starannego I zupelnego wypetnienia

kazdejz rubryk.

2. Jezell poszczegdine rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisatf ,.nie dotvczv".
3. Osoba sMadaJqca oswiadczenle obowiqzana jest okreslic przynaleznoid poszczegolnych skladnikdw

majqtkowych, dochodow i zobowi^zari do maj^tku odrgbnego [ maj^tku obj^tego matzeiiska wspolnoki^

majatkowa.

4. Oswiadczeme o stanie majatkowym dotyczy majatku w kraju i za granlca.
5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rdwnlei wierzytelnoki pieniazne.

6. W czaici A oswiadczenia zawarte sa informacje jawne, w czasd B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamleszkania skfadaJacego oswiadczenie oraz mfejsca poiozenia nieruchomoici.

CZ^SCA

Ja, nizej podpisany(a),
,  J fimlonainazwiskooraznazwiskoradawe)

urodzony{a) w

|m)ejsce zaUudnlenIa, stanowlsko lub Tunkcja)

po zapoznanlu si? z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdrie gminnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w skiad maiienskfej

wspdinosci maj^tkowej lub stanowiqce moj majqtek odr?bny:

I.

Zasoby pieni?zne:
- irodki pieni?zne zgromadzone w waiucie polskiej:

- srodki pieni?zne zgromadzone w waiucie obcej;

- papiery warto^dowe: ..iVt

na kwot?:

Zc zmiaii!) wprowadzonq przez S I pkt f ruzporzitdzcnio Prezesn Ratly Mini.sirow 7. dnia 28 czcre'cu 2017 r, '/micniajiicego rozpoi/M-
dzcnic w sprawic okrcslcnin wzordw rorniiiiarzy oswiiulczci'i inujf|tko*vj'ah radncgo gniiny, wojlo, znslypcy wdjUi. sckrciarza gminy,
skarbnik'n gminy, kierou-nikajcdnoslki orgnnizncyjnej gminy, osoby zurzi)dz3jqcej i czlonka cirgimii zarzqdzujaci^o gminni| osotiq
prawnq oraz osoby wydajqcoj ilecyqc atlininislracyjiK' w imfcniii wojUi (Dz. U. poz. 1298), kldre wcszio w zycic z dnicm I lipoa
2017 r.
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11.

1. Dom o powierzchni: o wartosci;

tytuf prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: rn^ o wartosci:
Ml...Uipii ̂ ti-'A...."MajipUobu.

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: powlerzchnia;

o wartosci;

rodzaj zabudowy;

tytuf prawny:

Z tego tytulu osi^gnqlem(5iam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia;
•J

0 wartosci:

tytuf prawny:

III.

1, Posiadam udziafy w spofkach handlowych z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcdw,
w ktdrych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podad iiczb^ i emitenta udziatdw:

udziafy te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziafdw w spdfce:

Z tego tytufu osiggn^lemj^fam) w roku ubiegfym docfidd w wysokosci:.

2. Posiadam udziafy w irnych spofkach handlowych - naleiy podac liczb^ i emitenta udziafdw:

Z tego tytufu osiggnqfemj^fam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosci:.

IV.

1. Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziafem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcdw,
w ktdrych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczbt i emitenta akcji:

akcje te stanowig pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdice:

Z tego tytufu osiqgngfemf^fam) w roku ubiegfym dochdd w wysokosd:

2. Posiadam akcje w Innych spofkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:
../?uXi

2 tego tytufu osiqgnqfem(?fam) w roku ubiegfym dochdd w wysokoSd:
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V.

Naby{em(am) (nabyf moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)
odSkarbu Panstwa, irnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich
zwiqzkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktore podlegafo
zbyciu w drodze przetargu - naiezy podac opis mienia 1 dat? nabycla, od kogo;

VI.

1. Prowadz^ dziaialnosc gospcdarcz^ (naiezy podad form^ prawn^ i przedmiot dziaialnosci); .

- wspblnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiggnqteml^fam) w roku ubiegiym przychod i dochod w wysokosci:

2. Zarzgdzam dziaialnosci^ gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziaialnosci
(naiezy podad form^ prawnq i przedmiot dziaialnosci):

- osobiicie

— wspolnie z innymi osobami

2 tego tytulu osl^gnqlem{5lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci;

VII.

W spblkach handlowych (nazwa, siedziba spdiki): .

-jestem czlonKiem zarzqdu (od kledy);

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kledy):

—jestem czlonkiem komlsji rewizyjnej (od kledy):

Z tego tytulu oslggnqlem{?lam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci;.

VIII.

Inne dochody oslqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziaialnosci zarobkowej lub zaj^, z podanlem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu:
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IX.

Skfadniki mienia ruchomego o wartokl powyiej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark^, model i rok produkcji}:

X^C 20lk, pn)l. - j 'inji/iji/w
X.

Zobowiqzania pienieine o warto^ci powyzej 10 000 zbtych, w tym zaciggni^te kredyty i poiyczkf oraz
warunki. najaklch zostaJy udzielane (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci);


