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Z^^caiiki do rozporz^dzenis Prezesa Rady Mmistr6w
z dnia 26 lutego 2003 r

Pi*"T> R,idy Gminy Ostr<^w Maz(mHi < ka

2018 -12- 1 ( Zil«|cznikiirl"
wplyn^lo dnia

PR/i:w
zal^unilu podpis

Kryf!\>

iVZOR

iVyiAOaENIE MAJATKOWE

radnego gminy

dnia .4L.ihJ?. r.
(miejscowoid)

Uwaga:

1. Osoba skiadaj^ca oiwiadczenie otwwiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdine nibryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalely wplsad -nie dotvczv*.
3. Osoba sktadaj^ca oiwiadczenie obowiqzana jest okreilid przynaleinoid poszczegolnych sktadnikdw

majqtkowych, dochoddw i zobowi^n do majqtku odrgbnego f maj^tku obj^tego matzedskq wspdinoiciq
maj^tkowq.

4. Oiwiadczenie o stanie majatkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granica-

5. Oswiadczenie o stanie majatkowym obejmuje rdwnlei wierzyteinoict pieniazne.

6. W czasci A oiwiadczenia zawarte sa informacje jawne, w UQici B tai informacje niejawne dotyczqce adresu
zamieszkania sMadajacego oiwiadaenie oraz miejsca potoienia nieruchomora.

Ja, nizej podpisanv(a}

n  (imionainazwiskoorsinaiwiskorodowe) l f (L • / ' ̂
urodzony(a) A(p.i.Q/l.h.A3.K.j'..

(miejsce zatrudnlenla, sianowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przeplsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Oz. U. 2 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam|Wchodzace w sktad matzenskiei
wspolnosci majatkowei|lub stanowiace moj majatek odrabny:

i.

Zasobypieniazne: . ^, il jc { U
-srodki pieniaine zgromadzone w walude polskiej:

- irodki pieniazne zgromadzone w waiude obcej:

- papiery warto£dowe:

na kwota:

ZezmianawimywadzonarvTezS I pkt 1 rozporz^enia Prezesa Rady Minisu6wz dnia 28 czerwca 2017 r. zmicfiiaj^cegorozporz^
dzenie w sprawie okredlenia wzArOw formularzy o^adczeO m^^tkowych radnego gminy. wojia, zasi^pcy wdjto. sekretarza gminy,
skorbnika ̂ iny, kierou^ika jednostki organlzacyjnej gminy. osoby zarzqdzajacej t czionka organu zarzadzaJaccgo gminng osoba
prawna oraz osoby vyy<l^a<^J dccyzje adminisiracyjne w imieniu w6jta (Dz. U. poz. 1298). ktdre weszlo w 2ycic z dniem 1 Upca
2017 r.
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1. Dom o powterzchni; .ZQktS.i?.. m^ o wartosci:
tytut prawny;

2. Mieszkanie o powierzchni; m , o wartosci: ,
tytut prawny: t?nk,

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ....Wft^r. powierzchnia:
0 wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytui prawny:

Z tego tytuiu osiqgnqtem(^m) w roku ubieglym przychdd I dochod w wysokoki:
4. Inne nieruchomo^ci:

powierzchnia;

0 wartosci: ....

tytut prawny:

III.

1. Posiadam udzialy w spofkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi^faiorcow,
w ktorych uczestnicz^ takie osoby- nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udzialow w spolce:

Z tego tytufu osiqgnqfem{?fam) w roku ubtegtym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych — nalezy podac liczbf i emitenta udzialow:

Z tego tytutu osi4gnqlem{etam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici:

iV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktdrych uczestnicza takie osoby - nalezy podad liczbe ' emitenta akcjl:

akcje te stanowiq pakiet wiekszy niz 10% akcji w spoke:

Z tego tytutu osiqgnatem(elam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki:

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb? i emitenta akcji:

Z tego tytutu osi^gn^temj^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki;
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V.

Naby{em(3m) (nabyl moj maUonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majatku odr^bnego)
odSkarbu Paiistwa, rnnej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegab
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podad opis mienia i dat^ nabyda, od kogo:

VI.

1. Prowadz^ dziatalnoic gospodarcz|^(nalezy podac form? prawna i przedmiot dziafalnodci):
}yh9r/..L^....

- osoblscie

- wspdinie z innyml osobami

Ztegotytufu osiagnqfem(^m) w roku ubieglym paychdd i dochdd w wysQkoScipMi|j£A<^/f5^.Z9j.26
2. Zarzgdzam dzlalalnoicia gospodarczq lub jestem przedstawicieiem petnomocnikiem takiej dzialalnoSci

(nalezy podac form? prawn? i przedmiot dzialalnosci):

-osoblscie

- wspdinie z innymi osobami

Z tego tytutu osi?gn?tem(?fam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

Vil. ^ ,
W spofkach handiowych (nazwa, siedziba spdlki): ..iU.t

-jestem czlonkiem zarz?du (od kiedy):

-Jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-Jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu osi?gn?lem(?lam) w roku ubieglym dochdd w wysokosci:

VIII.

Inne dochody osi?gane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zai?d, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu;
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IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartoki powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

.au,Jo....ML.yJ><.i^..2?Ai '

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ziotych, w tym zadagni^te kredyty 1 pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwl^zku z jakim zdarzenlem, w jakiej wysokosci):


