
Dziennik Uslfiw - - Poz. 2tl2[)

7jilc)C7.niki do rnzpon'jjdzcnij I'rczcsa fludy MiniMrfiw

Bturo Rady Gminy Osir6w Mazowiecka '""-'S"

wpvn^dnia im3!rM .r
WZOR

c

Krv.si]
OSWIADCZENIE MAJ/\TKOWE

radnego gminy i .

.. 3lmD.T!3..\).S) dnia ,L.k..[).!!i.[).y r.
(mlejscowoid)

Uwaga:

1. Osoba skiadajqca oiv/ladczenie obowlazana Jest do zgodnego z prawd^ starannego i zupetnego wypeinienia

kaidej z rubryk.

2. Jezeli poszczegdine rubryk! nie znajduj^ w konkrctnym pnypadku zastosowania, naiezy wplsa£ „nle dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswladczenle obowi^zana jest okrestic przynaleznos^ poszczegolnych skladnikow

majqtkowych, dochodow i zobowi^zaii do majqtku odr^bnego t majqtku obj^tego matzeiiskq wspolnok!^

majqtkowa.

4. Oswladczenle o stanle majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granica.

5. Oswladczenle o stanle maJatkowym obejmuje rownlez wierzytelnosci pleniezne.

6. W czgkl A oswiadczenia zawarte s| informacje jawne, w czgkl B zas Informacje niejawne dotyczace adresu

zatnieszkania skfadaJacego oswiadczeriie oraz miejsca potozenia nieruchomoscl.

Ja, nlzej podpisany(a)
I  4 rvt . (Imlonsi nszwiskaoraz oazwiska rodowe) i| ni l

wurodzony(a) w

tviIxi.LV.. S-IlVlQ
(mieisce zstrudnlenia, stanowlsko lub funkcjz)

po zapoznanlu si^ z przeplsami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gmlnnym (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1875}, zgodnie z art. 24h te) ustawy oswiadczam, ze posladam wchodzace w skiad maUehsklei
wsaoinQki rpa.t^tkowei lub stanowiqce moj maj^tek odr^bny;

I.

Iu|\ .UYUu.uk.U^..y...CQ....,S.t[x^^ 5Ni.rd]^....U^.^K.
- kodki pleni^zne zgromadzone w walucle obcej; y..^>ti\l .uoly,^..
-papierywartosciowe: "

. na kwot?: .ft.Lt.

7.C zmlana wprowmlznnq przez g 1 pkr t rozporzqdzcnia Piezesa Rady Minisirow ?. dnia 28 czcrwca 2017 r, zmicniajqccgo rozporza-
tlzcnia w ,s|>rawle okrcsicnin vvzorow romiulprzj- oswiiidczcii inujtjlkowycli radnego gminy, wojui, zaslypcy wdjla. sekreiaraa gminy,

skiirbiiikii grainy, kiernvi-nika jcduosiki orgunizucyjnej gminy, osoby uirzqclzajqeej I czbnkn orgimii zurz!|dzuJacego gmimiq asohq
pnuvHii or.iz osoby wydajqcuj ilecyzje luimliiislrdcyjne w iinieniii wojta (Dz. U. poz. 1298), klbro wcszlo w zycie z dnicm I llpcn
20)7 r.
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1. Dom o powteochni: o wartpsci; iCB.DDid,
2. Mieszkanie o powierzchni; o wartosci;

tytul prawny: AiJw...Mm i-.J
3. Gospodarstwo rolne: ^ ^ ! \ \ \ \ I rsi U

rodzaj gospadarstwa: XyA.*^\5L.-..rr...)(K^vl^'^'>--"'W\K\powierzchriia: J..i..y..Vk..R.(V.
o wartoSci:

,ta..Ak^Z tego tytuJu oslqgnqlem(§fam) w roku ubleglym przychod i dochdd w wysokoid:.

powieacSnia: ...SxllsSkv.., io-MXWk,
.<3 ip.0.uliLi?Ll..3M.Mu^]„^

iwartoici; A D\U..lD..Md.

lit.

1, Posiadam udziaiy w spblkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktdrych uczestnlcz^ takie osoby - nalezy podad liczb^ I emitenta udzlatdw;

fit
t\

udzlaly te stanowiq paklet wl^kszy niz 10% udziatow w spdtce: y - v

ysokoscl:

iW.mu..
Z tego tytulu osiaBn^leni(^lam) w roku ubleglym dochdd w wysokokL;

.LkktlJ
2. Posiadam udziaiy w Innycli spdikach handlowych - nalezy podac liczb^ I emitenta udzlatdw;

.Mt

Z tego tytutu osiqgnqfeml^tam) w roku ubiegfym dqchdd w wysokosci; ,

IV.

1. Posiadam akcje w spdtkach handlowych z udziatem gmlnnych osdb prawnych lub przedsi^biorcdw,
w ktdrych uczestniu^ takie osoby - , nalezy podac liab^ I emitenta akcji:

akcje te stanowi^ paklet wi^kszy niz 10% akcji w spdice: .Ykli

Z tego tytulu osiqgngfem{?fam) w roku ubleglym dochdd w wysokoSci: .tkli .dV).lJl\,V.y.

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlowych - nalezy podad llczb^ j emitenta akcji:
^l!L my^v.i ,,

Z tego tytutu osiqgnqtem{5tam) w roku ubleglym dochdd w wysokoid:
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V.

Nabvlem(am) (nabyl moj matzonek, z wyl^czeniem mienia przynaleznego do jego majgtku odr^bnego)
odSkarbu Padstwa, inne] paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich

zwl^zkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi^zku metropolitalnego nast^pujqce mienie, ktore podlegafo

zbyciu w drodze przetargu - naiezy podac opis mienia I dat? nabycia, od kogo;

jluiioin:

VI.

1. Prowadz^ dziataino^c gospodarcz^ (naiezy podac form^ prawna i pr^edmiot.dzfaialnosci):

-osobiScie .^.VL

- wspdinie z innymi osobami

S:
Z tego tytuiu osiqgnqiem(^iam] w roku ubiegiym przychdd 1 dochbd w wysokoici;

2. Zarzqdzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawlcielem pelnpmocnikiem takiej dzlatalnoid
(naiezy podad form^ prawng i przedmiot dzlafalnoSci);

,-1 1...1
- osobiicie

- wspotnle z innymi osobami

Z tego tytuiu osi4gngtem(Qtam] w roku ubiegtym docbod w wysokoici:.

■hit

VH. ^ ,
W spdtkach handlowycii (nazwa, siedzlba spdtkl):

-jestem cztonklem zarzgdu (od kledy):
-Jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

■I

m::::
i*.

-jestem cztonkiem komisjl rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytuiu osi^gn|lem(Q(am) w roku ubtsglym dochod w wysokoici:

vrii.

inne dochody osl^gane z tytuhj zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowe] lub zaj^, z podaniem
kwot uzysklwanych z kaidego tytuiu:

EEEEEmE
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IX.

SWadnlki mienia ruchomego o wartoki powyzej 10 000 ziotych (w przyp^ku pojazdow mechanicznych
naleiy pqdac marks, model Irpk produkdi): . T

i...,.v.J|,\:.QA.iL,.dl.J)A£!W
LU «^Vkkd......v^^.tk\A.UAlH .Ui.iilU.vl

X.

Zobowiqzania pieniezne o warto^ci powyzej 10 000 ziotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w JakieJ wysokoki):

m\.cvjidvW
.mQt,»,di.Ol.b .ikix. ^o.>i.iU.....i...5lli:sU.w\L!V

iivcv„ .u4.V£v.l[^.m,j^-dLo. sv-kViU^-W: Ao-vd,... >.


