OSWIADCZE] IE MAJĄTKOIYE
wójta, zastępcy wójta, sekrctarza gminy, skarbnika gminy, kiertwnika jcdnostki organizacyjnej
gminy, osoby nmądlaiącci i członka oĘanu zaIządzaiące5t gminną osobą prawną
oraz osoby wydającei decyzie administncTine w imieniu wójtal

,9:

:,J*owiecką

dnia 31.08.2018

r.

Uwagn;

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnąo z prawĘ, starennego i zupelnego
vrypehienie kńdei z rubryk
Jdeli povczęólne rubryki ńe znajdują w konkrefuym przypadku zastosowania, nłleĘ wpisać ,nie
Cotvczv.".

Osoba skladająca oświadczcnie obowiązana jest określićprzynabfnośćposzczrgólnych skhdników

maiądrowych, dochodów i zobowiąpań do m*jąfl<u odębnąo i majątku objętąo malźieńsĘ wspólnoścĘ
mnjątkową.
Oświadczenie młjątkova doĘczy mejądru w kraju i za granią.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pkniężne.
W częściA oświadczenia zawłrte ą informrcje jawną w czgściB zaśinformecje nicjawne doĘcące
adresu zamieszkania skladającęo oświadczenie oraz mĘsca polożenia nieruchomości
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Ostrowi Mazowieckiej

zatrudnienią s&nowisko lub fuŃcja)

po zapoamiu się z przepisami ustawy z rlnia 21 sierpnia 1997 t. o ograniczeniu prowadzenia działalnościgospodarczej przez
osoby pehiące fimkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, paz.679,z 19918 r. Nr 113" poz. 715 i Nr 162, poz. ll2ś,z1999 r. Nr 49,
poz. 483, zżCf/'l^ r. Nr 26, poz, 306 omzz2002r. Nr 113, pz.984 i Nr 21Ą poz. l806) oraz u tawy 7 rtnia 8 mmca 1990 r. o
smlorządzie gninnym (Dz. U. zżC0| r. Nr l42, poz. l59l oru,z2Ba2 r. Nr 23, poz" 22a, Nr 62, poz 558, Nr l13, poz 984,
Nr l53, paz. l27l i Nr 2l4, poz 1806), zgodnie z a"t. 24h tej ustawy ofuriadczam, że posiadarn wchodące w skład
maUenstiej wspólności majątkowej lub stmowirye mój majątek odrębny:

L

Zasoby pieniężne:

-

środkipienięźne zgromadzone wwaluciepolskiej: nie

t

środkipienięzne zgromadzone w walucie obcej:

papiery wartościowe: nie

dotyczy

ni dotyczy

dotyczy
na kwotę:

1I

II.

l.

Dom o powierzchni: 132m2 na działce o pow.622 m2 o wartości: 2§0 000 zł
§rtuł prawny: Akt. not.1 9 45 l91, maŁeńska wspólność maj ątkowa
2, Miesztanie o powierzchni:5114 [l2, o wartości: 344 380 zł
tynrł prawny: Akt.not.l2826Bal4 ( Udziały w mieszkaniu: 200 000 zł -majątek
odrębny, 144 380 zł- małżeńska wspólność majątkowa)

3.

Gospodarstrvo rolne:
rodzą gospodarstwa:
o wartości.

nie doĘczy

powierzchnia.

rodzaj zabudolly:
tytuł prawny:

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie

4.

doĘczy

Innenieruchomości:

a. Dom w

stanie urowym otwartym na dzi*łce 6ńlm2

powierzchnia: 160 m2

000zł
tytuł prawny: Akt not 3084/2005n mnłżeńska wspólnośćmaiątkowa
b. miejsce postojowe o wartości19 900zł,
tytuł pmwny: Akt not. !252812015, ma}ź:erńska wspólność majątkowa
c. Micszkańe z miejscem posĘowym, o powierzchni 29$8m2
o wartości:400

ołącmejwartości:267 978 zl
( platnośćwg. harmonogramu płatności,do 31.08.2018
wpłacono 241180
Tytułprav,my: roszczeńe o wybudowanie lokalu mieszkaln o- umowa

r

ła zł

deweloper ka)

m.
Posiadam u&iały wspołkachhandlowych -nńeży podać

liczĘi emitentaudziałów: nie doĘczy

udziaĘ te stanowią pakiet większy niż 1 OYo udziałów w spółce : nie dotyczy

Z

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie

doĘczy

Iv.
Posiadamakcjewspółkachhandlowych -naleĘ daćliczĘiernitentaakcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż IOoń akcji w spółce: nie

ńe dotyczy

dotyczy

Ztego tynrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wwysokości: nie

doĘczy

1I

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia prąmależnego do jego majątku odrębnego)
od §karbu Pństwą innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków
lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu należy podaó opis mienia i daę nabycia, od kogo: działka budowlana o powierzchni 663m2

nabyta 05.08.2005r od Urzędu Miasta Marki

vI.
1. Prowadą działalnośćgospodarczą (naldy podać formę prawną i przedmiot działalności):nie

doĘczy

osobiś rc
wspolnie z innymi osobami

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

2.

Zarządzarrl działalnościągospodarczą lub jctem przedstawicielem, pehromocnikiem takiej
działalności(naleĄ podać formę prawną i przedmiot działalności):nie doĘczy
osobiścię
wspolnie z innymi osobami

Ztsgo

Yn1. W

-

t5rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku

ubiegĘm dochód w wysokości.

sp*łkach handlo rysh {nazwa, siedziba psłki}: nie

doĘczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

*

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytufu osĘgnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochód w wysokości:

?,

W spółdzielniach: nie

dotyczy
3/

jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy):

Z

3.

jestem członkiem komisji rewŁyjnej (od kiedy):
tego tlńułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

W fundacjach prowadzących działalnośćgospodarczą: nie

doĘczy

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rady nadzorczeJ (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII"
Inne dochody osiągane z tyfirfu zatrudrrienia lub innej działalnościzarobkorłrcj lub zajęc, z podaniem
kwot uzyskiwanyń z kńdego tytułu:
wynagrodzcnie ze stosunlar pracy ( od 01.01.2018 do 31.08.2018): 65842157 złi

dieta z Ętulu pełnienia obowiązków kuratora społecznego (01.01.2018do 31.08.2018):
6820,45zl

Ix.

kładniki mienia ruchomego o wańości porvyżej 10.000 źotych (w przypadku pojazdów mechaniczrrych
należy podać markę, model i rok produkcji):

samochód osobowy marki eat Toledo 3 1r9i rok produkcii 200ą młlżeńska
wspólność maiątkowa
udział w samochodzie osobowym ( %) marki Toyota Auńs 1r4; rok produkcj i 2aI4,
malźpńska wspólność majątkowa
x.

Zobowiązania Pienięźne o wartości powyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty i poĘczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, *;uki".; wyŚokości):

nie dotyczy

4l

CZF,Śc n

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art.
nĘrawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ostrow l\{azowiecka 31 .08.2018
(miejscowość, data)
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1

Kodeksu kamego za podanie

.3pn b0, ftł.r.rĄ
(podpis)

Niewłaściweslrreślić.
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślbneji zwierzęcej, w formie i zalresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych społdzielni mieszkaniowych.
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