
oŚWlADczEN lE MAJĄTKoWE
wó , skarbnika gminy, kierewnika jednestki erganizaeyjnej gminy,

osgby-załządzaiąeej i ez]en ka erg a n u za rząCzająeege g m i nną esebą prawną
t

Mława , dnia 26.04.2019
(miejscowośc)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać .,nie
dotvczv".

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.

5. Oświadczen ie majątkowe obejm uje równ ież wierzytelności pien iężne.

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

J a, n iżej p od p isa n y ( al, Mip_hłl Kłs?qb qĘ..(ł<.,ł,lly_Ę*i)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19.04.1983 r. w Mławie

2019 
,0ł- ? 6

_Yrłę9 §r iły,§1*p*i §'Ę*ilł

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2,t sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U, z2017 r, poz.1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samożądzie gminnym (Dz. U, z 2017 r. poz, 1875), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam,
że posiadam wchodzące w skład małżeńskiejwspólności majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:

- Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 35.000,00 zl-małżeńska wspólność majątkowa

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wańościowe:

na kwotę :,_n_ię._4qlyęły_

,JŁ'Oąr U€exr.b>t;



ll,

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m2, o wańości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

2. Mieszkanie o powiezchni: nie dotyczy m2, o wańości. nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

o wańości: .lię..9g_|ys.zy.

rodzą zabudowy: nie dotyczy

tytuł prawny: ..ti9.,1,9!y..9."_

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: 
'lig.,9_o__ł._".fl

4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

.$_e_.$.gly..:ly

o wańości: .lię.99§93..y.

tytuł prawny: lię g9ly9?y

lll.

.l,.is..9.gl.y..:ry

Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałow w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji:

V.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, zwyłączeniem mienia pzynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy podaó

opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1. Prowadzę działalnośó gospodarczą2 (nalezy podać formę prawną i przedmiot działalności): .lię.lgjłp.r.y_

,t.is..9.gl.y..ę-"y.

- osobiście nie dotyczy

J.{rrlró l{**,W

, powierzchnia. nie do_tyc?.y,............_.................



- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości, ..lię..9.ql,y,ę,ły_............,.,.,,...,.........,,....

2,Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

- osobiście ..łię.g9,ty.c..?y,

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości: .l1ig_.9.qly..ęły,,...,.....

Vll.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: łlę .{gly:..ły_...........

2. W spółdzielniach:

.il9,,g.91y,.9?y,

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..łię,,9.ql,y:..łł

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..llię. -4 
gly:.,-"y_..........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: llię,.{g{y:..ły_

łkl"rr /tąrzrł(ol-'

nie dotyczy



3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): niedotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Vlll.

lx.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu: IJrząd Gminy Stupsk: 117.435,58zł

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę, model i rok produkcji):

.9_|i.g.{1.9:Jl,yll..I: r.F_.p.tg.q,_?_Q9_§i *lpółwłasność zmatką; wart. 15.000,00 zł

.§Fp91.IłF.il.1I:..lgF..p.1-o.,9:.ł9.1§.i..y..:.pglyP;.łg§§.*g1?.i..y3.11.-19.:9.9.9199-.-"l

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiejwysokości): nie dotyczy

x.

,hrUr ł.ąruchrb-

\



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iz na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Stupsk,26.04.2019 r.
(miejscowośc, data)

1 Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

(podpis)


