
URZAD GMINY
SZASTARKA

wptyn^lo

17. 04. 2018
OSWIADCZENIE MAJ4TKOWE

radnego gminy

(miejscowoSc)

Uwaga:

1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego wypetnienia
kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotvczv".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow

majqtkowych, dochodow i zobowiqzari do majqtku odre.bnego i majqtku obje_tego matzeriskq wspolnosciq
majqtkowq.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pienie.zne.
6. W CZQSCI A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze.sci B zas informacje niejawne dotyczqce adresu

zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci,

Ja, nizej podpisany(a), ..Q.$. . T r . : . . i .
iimiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) &£.£. M&5..S. w
^rt*U(V .̂......̂ .fcwvJ.*

£Mf. £&£
•

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z pozn. zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad
matzenskiej wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj majqtek odr^bny:

I.
Zasoby pienie^ne:
- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie polskiej: M&.1 d&^.H..

"7

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: .kvv.£

papiery wartosciowe:

na kwotej



1. Dom o powierzchni: .bA.l...d^u(,'Uj m2, o wartosci:
tytut prawny:

2. Mieszkanie o powierzchni: î i..t̂ 0 .̂ m2, o wartosci:
tytut prawny:

3. Gospodarstwo rolne: .
rodzaj gospodarstwa: w.U d£i..W£J , powierzchnia:
o wartosci: .VH/.,....
rodzaj zabudowy: \AA..L
tytut prawny: i/ud
Z tego tytutu osia.gna.tem(e,tam) w roku ubiegtyrff przychod i dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: iiOrl

o wartosci: jwt.{,

tytut prawny: Uu,̂  4..0Sui.t<l«*f

III.
1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:
ui.fc vi#jfaf..^

udziaty te stanowia. pakiet wie,kszy niz 10% udziatow w spotce:

Z tego tytutu osia.gna.tem{e,tam) w'roku ubiegtym dochod w wysokosci:
iM.1 dJMhL.(jUL

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta udziatow:
*ol djig.iA^

Z tego tytutu osia.gna.tem(e,tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:
.Y*y.X

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow,

w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczbe. i emitenta akcji:
.V*.\ lLftjht..UttA^ /**$

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:
.\̂ "A • «0J^..flfcM

Z tego tytutu osia.gna.tem(^tam) w roku ubiegtyrfTaochod w wysokosci:

2, Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczbe, i emitenta akcji:
ku6 6.@jbfj...tA<%

Z tego tytutu osia.gna.tem(e,tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



V.
Nabytem(am) (nabyt mqj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odre_bnego)
od Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego naste_puja_ce mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo:

VI.
1. ProwadzQ dziatalnoscgospodarcza. (nalezy podac forme, prawna. i przedmiot dziatalnosci):

^Ua?f:o..
~-osobiscie

-wspolnie z innymi osobami .................

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: .........................................
2. Zarzqdzam dziatalnoscia. gospodarcza. lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci

(nalezy podac form^ prawna. i przedmiot dziatalnosci): ....................................................................................

-osobiscie .. ........................ .w+\.l ..... c/.

-wspolnie z innymi osobami u^g C

2 tego tytutu osia.gnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): LM.L.

^N

-jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): tU.i &.ftf..\L....UlM.

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): >/Wx $$t:(j...£Ar£i
e . " *

-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): k\\.t &&JUf...f/)rttq

Z tego tytutu osia.gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: w-.u

VIII.
Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dz^talnosci zarobkowej lub zaj^c, z^pc^damem
kwot uzyskiwanych z kazdegp tytulu: 4

.



IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac market, model i rok produkcji):

Zobowiqzania pienie.zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zacia.gnie.te kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


