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Ziibfczniki dr» rnx|M)r7i| J/ctib Prczi.'n Rm1>' Miniftirnvk'

P'*'rr> Rfldy Gminy Ostrrtw Mazowdrrka

20te -11- 2 0 A
wplyriQlo (Jnia I l\ ^

I p ^ trzdfi
^  ̂ PRZKWOIQlttAACA

R.'i^.ttiiny oSWIADCZENie MAJATXOWE ^
Kfj/miia ̂ siotvika radnego gmtny ^« i * / I «,

dnia r.
(tntelscmvoil)

Uwaga;

1. Osoba skbdal^a ojwlaiiaenie obowiqzana jeft do zgodnego z praiwda, starannego I zupetnego wypetnienia
kaidej z rubryk.

Z. JeieU pesicesgAkw f«bnfW nic rnajd'.j8 rt fesriki'iiti^y cr. prrypcdte: rsstosciiBris.-nsteSy wptsai „nte ,■
3. Osoba skladajqca oiwiadczenle obowtqzana jest okreilid pnynaleinosc poszezegolnych sktadnikow

majatkowych. dochoddw I lobowiazad do maiatku odrgbttego i maJatku ofajateeo maizartska vwpAlnoiela
majatkowa.

4. Oswiadczenie o stania majytkowym dotyczy fnajqHcu w kraju i za granic#-
5. Oiwiadczenfe o stanie majqtkowym ob^nuje rownlez wierzytelnoici plenieine.
6. W cz^id A odwiadczenla zawarte S4 informaqe jawne, w a^id B zas infomiacje niejawne dotyczqce adresu

zatniestkinia sktadaj^cegc aswiadczente orsz miajsca potoZanla nlerucaiuiTiijSd.

j?„K.lpodptei»vM ilslWiW
„™dzo„v,.,

u {mIetsiyiatnKlnlekia, ilanowliiui lubfunlcc)a>
po zapoznaniu si^ i przepisami ustawy z <&■« 8 laarca I9S0 r. u samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustavvy oSwfadczam, ze posiadam wchodz^e w sHad malferiskrej
wspdinosci maj^tkowej lub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

zgromadzone v(.w^.;cie pcdskiej:

— srodklpienigine zgromadzone w walucie obcej; — —

- papierv wartoidowe: - -

V-

. na fcwot;:

^zmian^wprotvHdzon^pnia'. § ! pkl I fo^orajdzcnisPrezesa Rady Mmisirnwzdni«28cEcr.i-ca20l7 r. aniCTiBjjjcego mzporan-
dzonic w spnwie okrcslcnin wzortw Tonnularzy oswindczcii mupjikow-ydi radiicgo gminy, wi^ia, malifpcy wAjtn. wkrrlaraa gininy.
ritarbniln grainy, kiercru-nika jcdnosiki on^nizncjjncj gniiiiy, osoby ziir7q(lzaji(cq i cztonka argnmi zarzi|dznji|cc£o gminn.i osohi|
pr.iWil;) oiai ■j.-i'lv sttjzie v.- isssic.'jia uitju ; u. Riow RajzKi zycic z dnicm ) lipc.i
2017 r.
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2. Mieszkanie o powierzchni: o wartosci:
tytui prawny; -

3. Gospodarstwo rolne; \ V I ft l L.
rodzaj gospodarstwa: powierzchnia:
0 wartasd: ^

i:, i..6...(i m',

Z tega tytuiu osj^gnqiemi^ranr.; ■» rcku ubisgiyrr przychoa-; aocOod w wysokosd:

'pow™htS!"°®iLo^ ip.i.i.ill
.0 .fl^uAiuW. • 5 -^Q «J-4, ...^ -

o wartosd; .) AL..i.4.0.j..()M..Q.k

111.

1. Posiadam udziaiy ̂  spotkach hai^diowycn z udziaiem gfrnnnych osdb prawnych tub przedsi^blorcow,
w jctdrych uczestniczq takie osoby - nalezy.pQdad liczb^ I emitenta udzlalow:

Xvi.l

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy nlz 1054 udzlalow w spdlce: aJ.St—

Z tegotytulu osl^nq(eni(^tam] wroku ubiegfym dochod w wysokoSd;

2. Posiadam udz.lalywinnvrh snd+kach Kandloxnwcb -inaliaiy padac. Hctbq i ew^tsr•,ta udiiatdvi;
.'. Ml km

Ztego tytuhj QSlagn^tem(^m5 w rnku ubuigtym dorhnd wwysokoWr Jn.il.

iV.
1. Posidddm ak^s- w spuikoch norrdiOwyoM z uuSiarsm gmtrinycii osub* pi9w«iycit lubt j .wr^cjWf

w ktdrych uczestnlcz^ takie osoby - nalezy poda<! ilczb^ I ei-nitenta akcji;

adlce;akcje te stancwiq pakiet wl^kszy niz 10% akcji w spoke;
...

Z tego tytutu oslggn^em{Qtam) w raku Libiegtym dochod w wysokosd: i\bx!k\£A
-  - : -2. Posiadam akrje w mnyrh.sp^kjtch h9»v*r>'»n/c^' —oalezv pwJac liczbe'. °Y^te«*3 akeji:

ztego tybjluas^gru5l»f«w[elarolwrfli(n,ipl:ws'w"' dtKbddwwfKAaiti; ..i-.,i.
Ml
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V.

Nabyfem(aTn} (nabyl moj matiorek, z wvfqaeniem mienia priynaieEnego do jego majqtku odr^bnegoj
od Skarbu Panstwa, innej partstwowej osoby prawnej. jednostek samoti^du terytoriainego, icb
zwi^zkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nastgpujqce mlenle, ktdre podlegafo
zbyclu w drodze praetargu - nalezy podac opis mieoia i dat^ nahyda, ocf togo; — —

VI.

1. Prowadzg dzIa<alnoid gospodarcz^ {naleiy podac forme prawng I przedmiot dziafalnoici):: forme or

— osobiscie

- wsp^nie 2 Innyml asobami JlXvL — -

Z tego tytulu osi4gn^fem(gtam) w roku ubieglym przychdd i dochdd w wysofcosci:
2. Zarzqdzam dzlalalnoidq gospodara^ lub jestem przedstawldelem pelnomocniklem taklej dzlal^nokl

(nalezy poriarfnrm*; prawnq I przedmiot dzialalnosci): -

—

— wspdiniez Innymiosobami

Z tego tytulu osiqgrw|lem(elam) w roku ubieglym docbdd w WYSol«i4<i: ..........IhiV.

W spoikach handfowycb (nazwa, sredziba spofki^; XliVS:— —

- jestem czlonklem zarz^u (od kiedy):

-Jestem czlonklem rady nadzoroej (od kiedy}:
-  - T i-jestem czlnnlflem Itnmisjl rewiz.ylnej fod kiedy)- \k\.^ ^ ^

Z tego tytulu osiagnalem(etan>) w roku ubieglym dochdd w wysoko^i: XlO.l.wU

vin.

Inne dochody osl^gane 2 tytulu zatrudnlenia lub Innej dziatalnoici zarobkowej lub zajgd, 1 podanlem
kwot uzyskiwarych z kazdego tytulu;
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IX.

SkladnlH mienis ruchomego o wsrtcaci powyiej 10 OOS (w prapsdku pojazddw mefhanicznvch

X.

Zobowiqzania pieni^^ne a wartosci powyzej 10 000 ilotych, w tym zaciggni^te kredyty i poiyczkl oraz
vwarunki, na jakich zoitaty udzlelong {wobec kogo, w zwi^zku zJakim zdarzeniem, wjakiej w«okosd):
..m.\VUVvy. . ^\M.V ..

.ialL5VOi---P,'l^'^.D..0LlXU.LV--^^
L.'il^uW -ft.'^-...

LO AH Ao^wV^- uANCi^.-.AnQ ...J.it-U..K
^  i -
kAsA-Q f --T — —
5\j^'i\p^iLt...-...xyau^ixo .. ... yii.tc.cu.  yiLtc.cu

!i .^.—.L...-. — -


