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ZiilfC2nikiiinnr.t(Kir»|iJ«»ib Prcnta Rudy MiniiilrAw

r^ufy Gminy Ostrrtw Maznwiccka

2018 -11- 1 9 Zalqizmknrt"
wfljlyn^dnia ^

PRZEVVOr NICZACA fTZO/t
aKjuifclii podpis

MAJftTKOWE

(mlejscowojtl

Uwsga:

1. Osoba sktadajqu oiwladczenie obowiqzana lest do zgodnego z prawdq, staraimegD i ztqielnego wypetitienla
kaidejzrubryk.

2. JeieUpcszczeg^ine rutiryki nfc >•--*— aaig^-.-mrfsaf-tUe dotvtiv*.
3. Osoba stdadajqca oiwfadczente obowT^zana lest okredlic pnynaleznoK posztzegdlnych skladnikdw

maJatkowycb, dochodow I zobowiazari do majatku odrebnego I maj^tku obj^tego maizedskq wspAInoielq
majaitkowa.

4. Oswiadczenie a stanle maj^tkowym dotyczy majqttcu w kraju i za granic%.
5. Oswiadczenie o stanie maMtkotvym obejmu|e rdwniei wierzytelnoici pienieine.
E. W cz^Sd A oiwiadczenfa zawarte s^ informaqe jawne, w cz^id B zas infortnacje niejawne dotyaqce adresu

zamteszkania sldadaj^cagD oswfadcseiitE-cmz'inteiSva pato2enis'nlerud)oinoid.

j?nii.i podpbiimiiii. ,..iy.0jif,fek...{2.u.ii2yski — , '

(;^'Qspgag5te2:Mi:E:fjggcfa^
(n4e)ue latntdnleflla, sUnowUio lub funbcja)

po zapoznaniu si^ z przepisamt ustawy z drtid 3 marca 1990 r. o samorz^dzte gmitmytTT (Oz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ze poslactam wchodzqce w sklad mafiertsWei
wspdInoKl majqtkowej tub stanowiqce moj majqtek odr^bny;

I.

Zasoby pienl%2ne: i pL r\f/\iCyil l i ̂
- Srpdki pient^ne zgramadwrie w waJudejjotskiej:

9-t 3 —
- srodki plehjQine i^omadzone w walude obcej: —UC.t^CZ-i^

- paplery warttrfdowe:

. na kwot^.,

Tie zmian^ wprowiMJasin praez{i ! pk! 1 rozporz^aajia Prezesa Rady Minisifo^vzdnio 28c2cwc#2017 r. zmicniaj^ccgo rozporzq-
dzcnic w sprawie oicrcsfcnia wzoidw romiulsrzy oswiatlczcn mujtjUjotvych nidiicgo gminy, w6jta, zaslifpcy w6jla. scfctclorza jjminy,
skarbnitn groioy, kieroB-nika jcdnodki organizacyjnej gniiiiy, osoby zurzqctzajiicq i rzlonka cnpinu 2arzi)dzaji[cego gminnq osoho
pr.iwiiii oiK£ wyiksjiiaj dctjjjc a<aii(ni}.'ra:}i!'.s '■•■■ isak-nia w^ia {Dz. U. jasa. JSfti kidn: wcjrfo «• z dnicm I Kjwi
2017 r.
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1. Dom o powierzchni:

tytuf prawny: ^
2. Miesikanie o powierzchni: «2,^.,.i.O. m\o urartc^d: ^^.GQ.O...C-.L...^...,

tytuj prawny;

3. Gospodarstwo rolne: « , i / ' „ /f/'tOiT'l^ n
rod2aj gospodarstwa: powterzchnla: ../fl.\?.J^.D...n^i^.
a wartosd: .S.0..!Q'...i2.d..Q...«Sy. .L
rodzajzabudowy; .C.b&JVO..':rsi — ^
tytul prawny: &?i.BWSh.ft....WSp.5.i.fc?.i.gS.^^.
Z tego tvtuiu midgnaJeffllsfam; wroki/ubiegfym cTTychadf dochod wwysokofdKitltiCwvv-^""-^-^ A 7

4. Inne nleruchomosd:'*^"^'^ ^ \
powlerzchnia: -

tytut prawny:

Hi.

1. Posiadam adzisty w spotkach liandawydi z udziaiem gminnych o$6b prawnyth lub praedsi^biorcow,
w ktdi^h^cze^^g^kie osoby - naleiy podad Mczb^ i emitenta udziatow:

udzlaty te stanowlq pakiet wi^kszy nU 10% udztaidw w spdtce: ..klL^.....C!£d^.Q^i^..
Z tego tytuiu asi^nq<eni(^m] w roku ubleglym dochdd w wysokoid: ...j7Ll.£.....D!£i.J^CC.'Xcftj,.

2. Posladam udzlaty winnvrb «Kilkarl> handla>My«d».- naleiy poebcltab^ lemttentaudilatdw.

Ztego tytuhj OAi^gn^lemt^tam! w rckii iibiegfym dorWW w wycobnirl- V)Xl£..

IV.

1. Posiadam akqa w spdfkacn bandiuwyci? z udziaiem gmlnnycb o^bb prawnydi lub przeddgtriorcdw,
w ktdrych uczestnla^ takle osoby - nale^ podad (iobg I amttenta akcji:

...mt CU

akqe te stanowiq pakiet wi^kszy nlz 10% akcjl w spdice:.

ZlZ t^o tytulu oslggngfern{gtam) w roku iibleglym dochdd w wysokojd:

2. Podariam akrje wfonyrh-ppbtkach ba'jrfowych-nalsiyfradadPebelefRltwftBekeji: -
nie....£k>.kj.<^3.Y

Z tego tytulu osi^naleml^iunl wmluj.ubies'yf'n dacb<M»M.**cys&kQ£d*.
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V.

Nabytem(aiTi} (nabyt moj matioirek, z wyT^czeniem mieda pczynaleznego do jego rnaMtku odrebneBol
odSkarbu Paristwa, innej partstwawej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytoriatnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepojqce ijiienle.
zfayclu wdrodze wzetargu—naSezvpotfadopis mfenJa i dat^ riabyirfa; otlkogo;

.amwEl
.SJd.CiL\^Ci5i^_K

VI.

1. ProwadzQ dzialalnoicgospodarczq (nalezy podad forms prawng i przedmlot dzialalnosci):
.YXk.fi. fiUkLC-m

-osofaisde - .S>k ! - - -

-wspblnie z innymi osobami »..

Z tego tylufu £»isgn^em{s>3m) w roku ubleglym przychdd i dochdd w wysokosd:
2. Zarzsdzam dzialalno^cts gospodaraq lub Jestem przedstawiclelem peliwmocnik^ taklej dzlalalnold

(naleiy poria^ fomx; prawngi przedmitrtdaatakioid): -y.'X-i.^£ —

— osobiscle

— wspolnie z innymi osobami

Z tego tytuhi nsisgnsle'wfe'a™) w wku ubJegiym-dochdd wvw^okosri;.

VII.

W spdlkach handiowych (nazwa, sfedziba spdfkij;

-jestem czfonklem zaizgdu (od kiedy);

si.^:

-jestem atonkiem rady nadzorczej (od kledyj:...

-jestem cdQakiem komlsjl rewUyJnej (od Uedy)'.

2 tego tytulu osiggn^temjslam) w roku ubleglym dochod w wysokoici:

VIII.

Inne dochody osiqgane z tytufu zatrudnienla lub Inrwj dzialalnosd zaroWcmv^ 1^ yjo^nlem
kwot uwskiwanych z kaidego tytulu;

diftkA: -—
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IX.

SkfadnikI mienis rurfiomego o vvsrioscl powyie] 10 OiXJ zIojyi^iAr psrypadicu pojazdbw mechamanyrt ^
nalezy pcdac ftiarke, mode) i rokprodukcji):f^&/Wn.j..GS^.«...riiAX...5.^.1/Hri3.Cl^.^.H.>.O..J..(j«*^y V'

X.

Zobowiqzania pieni^zne o wartoici powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciggni^te kredyty i po^yczki oraz
warunki, najakichzostaJy udzlelone {wobec ktsgo, w zwiqzku zjakim zdarzenlem, wjakiejwysokoki):

..ua}:zL^I^.^.A:i.i^ umQh?4JLi2n.QJ:4(^U^^

xfe.5.Lep?y./m


