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Ziilqczniki do mzpoTCidzcnia l'r>:zi»ii Radj- Minisimu

Bmm Rady Gminy 0,tr6w Mazoniccka

^l^cniila

/Af^l OSWIADCZENIE IV1AJ/\TK0WE% Jf<i radnego gminy

(mie|si:awoic|

Uwags;

1. Osoba skiadajqca oswiadczenie obowi^zana jest do zgodnego z prawdq, starannego I zupelnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeii poszczegdine rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naiezy wplsad ..nie dotvczv".
3. Osoba skfadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okrestic przynaieznosc poszczegdinych sktadnlkdw

majqtkowych, dochoddw i zobowigzari do majatku odrgbnego i majgtku obj^tego maizeiiskq wspdinoscig
majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica-
5. Oswiadczenie o stanie maJatkowym obejmuje rdwniez wierzytelnosci pienigzne.
6. W czqsci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^scl B zas informacje niejawne dotyczace adresu

zamieszkania skfadajacego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomoicf.

Ja, nizej podplsanyja), ,
(Imlona I nazMiiskoorsz nazwisko rodowel •

updzonyfal ...MM.MSM. ^ w ....SlO-M..

(mielsce zat/udnlenla. stanowlska lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepfsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie 2 art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w skfad maUeiiskiei
wsDolnosd maj^tknwpj liih stanowlqce moj majqtek odr^bny:

I.

Zasoby pienf^zne: >
-irodki pieni^zne zgromadzonewwalucie polsktej;

— srodki pienifzne zgromadzone w walucie

- papiery wartosdowe

ie

:

obcej:

na kwot?:

'/.c zinianii wprowidzonn przez J 1 pkt I rozporzijdzcnio Piczcsa RatJy Miiiisirriw 7. dnia 28 czcrvvca 2017 r, zmicniajiiccgo reizporzn-
dzonic w sprawie okrcslcnia wzordw romiidoray oswiadczcii mujijlJcQwych radiicgo gtniny, wojla, znslypcy wojw. sckreiurza gminy,
skarbiiifcn gminy, kierownika jcdaoslbi organizncyjnej gniiiiy, osoby zuc7qdzaj:)cej i ezlooka orgimii znrzqdzajiicego gminiu) osobq
pmw-n:! ora^ osdjy wydajacdj ciecyzje administracyjuL' w imfeniii wojla {Dz. U. poz. i29K), klore wcszio \v iyoio 2 diiicm I lipca
2017 r.
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/

/  1, Dom o powierzchni: o wartosd;
tytuf prawny:

2. Mieszkanie o powiefZchnij^tUfc.^j^All^ m , o wartosci;
tytui prawny: .../UA£...(lW.M.fcu^...J y.....\.

3. Gospodarstwa rolne: ^ 1 .
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia: ./iMi...
0 wartosci:

rodzaj zabudowy;

tytuf prawny:
Z tego tytufu osiggnqlemj^larW w /ciku ubiegtym przychod i doctidd w wysokoscf:,

4. Inne rjieruchomosci: „ a ^ ^ u
powierzchnia;

i: ...o wartosci:

tytul prawny:

111.

1. Posladam udziaiy w spdtkach handlowycti z udziafem gminnych osob prawnych lub przedsl^biorcdw,
w ktdrych uczestniczq takie osoby - naiezy podac liczb? 1 emitenta udziafow:
.../lAti.....£A.i•kf:
udziaiy te stanowl^ pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spolce;

1 tego tytulu osi^gnqleml^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

2. Posiadam udziaiy w ipnych spdtkach handlowycli - naiezy podac liczbq i emitenta udziatow:

Z tego tytutu osi^gnqtemj^tam] w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: ..Aui

IV,

1. Posiadam akcje w spotkacti handlowycti z udzlatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcdw,
w ktdrych juczestnicz^ takie osoby - naiezy podac liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wiqkszy niz 10% akcji w spolce:

Z tego tytufu osi^gnqtem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci:

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych — naiezy podac Ifczb^ i emitenta akcji:/^t^..^tS?.^

Z tego tytufu Dsiggn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokosci: t.



/
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V.

Naby(em(am) (nabyf moj matzonek, z wyjgczeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odr^bnego)
odSkarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzgdu terytorialnego, ich
zwi^zkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nast^puj^ce mienie, ktdre podlegato
zbydu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i dat? nabyda, od kogo;

VI.

1. Prowadzg dziafalnos^ospodarcz^ (nalezy podac form^ prawna i przedmiot dziaialnosct)-

-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqieml^fam) w roku ubiegtym przychdd 1 dochdd w wysokosci:/fi!t<!.;i
2. Zaaqdzam dziatalnosdg gospodarczg lub jestem przedstawicielerti/pefnomocnikiem tak]e]yz]/alnoid

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziaialnosci);

- Dsobiscie..i)Ut...tLj.j^j^^^:^
-wspdinie z innymi osobami

Z tego tytulu osi^nqlem(^tam) w roku ubieglym dochdd w wysokosd;

VII- . .
W spdtkach handiowych (nazwa, siedziba spdiki):

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytulu os]ggng}em(gfam) w roku ubieglym dochdd w wysokosd:

Vill.

Inne dcchody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowe] lub zaj^c, z podanlem
kwot^V^iw^y^h z kazdego tytulu:.

^
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IX.

Sktadniki mienia ruchomego o wartosd powyzej 10 000 zfatych przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac mark^, mode) i rok produkcji):

X.

Zobowiqzania pienl^zne o warteki powyzej 10 000 zjotych, w tym zadggni^te kredyty i pozyczki oraz

warunki,Jia,jakicli zo^aty udzieione (wobec kogo, w zwiqzku z jaklm zdaReniem, wjakiej wysoko^d):


