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Biuro Rady Gminy Ostrdw Mazowfecka

wplyn^dma

podpis —

Ktysiyn.

Zal;(C7nilii do ro/|torii|dyciiia IVciMti Kody .Vlinismin
/dnia Zfi luicgn :n<>3 r.

Zalqi'xnik nr I''

'.ACA

SA.i
O^WIADCZENIE MAJ^TKOWE

radnego gminy

dnia
/  (mle)$cawoic|

Uwaga:

1. Osoba sklsdajqca oiwiadczenle obowiqzana je$t do zgodnego z prawdq, staranncgo i zupelnego wypetnienla
kazdej z rubryk.

2. iezell poszczegdlne rubrykl nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisai „nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenle obowiqzana |est okre^lid przynaleinosi poszczegolnych skladnikdw

majqlkowych, dochodow i zobowiqzan do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego matzeiiskq wspolnosciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanle ina|qtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granlcq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rownlei wierzytelnosci pleniqzne.
6. W czgici A oswiadczenie zawarte sq informacje jswne, w czqsci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania skfadajqcego oswiadczenie oraz miefsca polozenia nieruchomoici.

p.V 2 LJa, nizej podpisany(a),
(imtcna i nazwlsko orsz nazwlsko rcdowel

urodzcnyfa) ^ w ■

1.

/  (mielsce zztrLdotenla, stanowlsko lub (untccja)
po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzle gminnym (Dz. U, z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad maHeiiskiej
wspdinoici majqtkowej lub stanowiqce moj majqtek odr^bny;

i.

Zasaby pieni^zne: , ^ \
- Srodki pieni^zne zgromadzof^e w walucie polstolej;

- srodki pieni^lne zgromadzone w walucie obcej:

..A

I  ̂ / fmiAle^A vakn rkanr

- papiery wartosciowe:

na kwot?:,

' Z'lrzqdzajucego gminn.T iwobupravvitii nniz u.^oby \iydiiiacc| di;cyzjc iHlmiiiislracyjnc iv itnteniu wojtp (Dz. U. poz. kldrc xvcszlo ̂ v zyck z diiiein I lipca
2017 r.
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II. ,

1. Dom o powierzchni; o wartosci:

2. Mieszkanie 0 powierzchni; v—\ rri^ 0 wartosci: ,'X0.9
tytui prawny:

3. Gospodarstwo rolne: \ \ ^
rodzaj gospodarstwa: , powierzchnla:
a wartoki: L

rcdzaj zabudowy:

tytui prawny:
Z tego tytutu osl4gnqlem(§iam) w roku ubieglym przychfid 1 dochdd w wysokosci;

4. Inne nieruchomosci:nne nieruchomosci: \ /n rii —-/ /
powierzchnia:

0 wartosci:..

tytui prawny:

III.

1. Posiadam udziaiy w spoikach handiowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktdrych uaestniczqtakie osoby- nalezy podad liczb? 1 emitenta udziaidw:

udziaiy te stanowlq pakiet wi^kszy nlz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytuiu osiggnqiemt^iam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaiy yv im^ych^spoikach handiowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udzlaidw;

Z tego tytuiu oslqgnqiem(?iaml w roku ubiegiym dochod w wysokokl;.

IV.

1. Posiadam akcje w spoikach handiowych z udzlatem gminnych osob prawnych lub paedsl^biorcow,
w ktdrych uczestniczg takle osoby - nalezy podad liczb? 1 emitenta akcji:

..Vy.fr-L.iry

akcje te stancwiq pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spdlce;.

Z tego tytuiu osiggngiemt^iam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:.

2. Posiadam akcje w inrych-spdtkach handiowych - nalezy podac llczbg i emitenta akcji:

Ztego tytuiu osiggngiem(gi3m) w roky ubiegiym dochod w wysokosci: ,
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V.

Naby>em(3m) (nabyJ moj matzonelf. z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr^bnego)
odSkarbu Panstwa, innej paristwov/ej osoby prawnej, jednostek samorz^u terytorialnego, icb
zwl^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast^pujqce mienle, ktbre podlegato

zbyclu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i datg nabycia, od kogo:

,y.i

VI.

1. Prowadz^ dzialalno^c gospod^czq (nalezyoodad formg prawn^ I przedmiot dzialalnosci): .
->.?«.... :

- osobikie

- wspdinie z innyml osobami ,

Z tego tytulu osiqgnqlem(gfaml w roku ubiegiym przychdd 1 dochdd w wysokosci:
2. Zarz^dzam dzialalnosci^ gospodarczq lub Jestem przedstawldelern pelnomocnikiem taktej dziafalnoid

(nalezy podad form^ prawns I przedmiot dzialainoki):

- osobikie

-wspdinie z innyml osobami

Z tego tytulu oslqgnqiem(glam) w roku ubieglym docbdd w wysokoid;.

VII. .

W spdikach handiowych (nazwa, siedziba spdlki):

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy}:

-jestem czlonkiem rady nadzorcze] (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisjl rewizyjnej (od kiedy):

2 tego tytulu osiqgngiem{glam) w roku ubieglym dochdd w wysokoki:

VIM.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci z^obkowe] lub zajgd. z podanlem
kwot uzyskiwan_«h z kaidego tytulu:
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IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartoici pow^J lOjOOO^otych (w przyp^tcu pojazddw mechanlcznvch
naleiy podac mark?, model Irokprodukcjil:

X.

Zobowi^zania pieni?2ne o wartosci powyiej 10 000 zfotych, w tym zaciagni^te kredyty I poiyczki oraz
warunkf, na jakich zostaty udzlelone (wobec kogo, w zwiqzku zjakim zdarzenlem, wjaklej wysokoSci);


