
URZAD GMINY
SZASTARKA

v, plvncio dnia:

22. 04. 2020

Podpis

MAJATKQWE

radnego gmfny
zal.

jmiejscowoiHS)

Uwags:
1, Osoba sWadajaca oswiatkienie obowiqxana jest do zgodnego z prawd% starannego i

zupefnego wypetnienia kaidej i rubryk,
2, Jeieii poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretrtym przypadku zastosowania, naleiy vwpisac

wnie dotyczy",
3, Osoba s-' a oiwfadczeoie obowlqzana jest okreilii przynaleinoSC poszczeg6lnych

sWadnikow maj'qtkowych, dochoddw i zofoowfqzari do majqtfcu odr^bnego i maĵ tku obĵ tego
matiertskq wspdlno4cii| majajtowf,

4, Oswiadczenie o starsie majitkowym dotyczy majqtku w kraju t za granicq.
5, Oswladczenie o stanie majitkowym obeimnj© rdwniei wlerzytelnoicl pieniflne,
i. W czQsci A olwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czfsc! B zas Informacje niejawne

dotyczajce adresu zamleszkania sktadaj^cego oiwiadczenie oraz mlajsca potoienia
nierychomoici,

CZiStA V/ - HV

Ja, niiej podpisany{3} J^M^^...,...,M^MX^L... &££

urod»ny(a) d^ d-L- '3^O-- -*

(miejsce iataidnienia, stanowisko lub funkcja}

po zapoznaniu sî  z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzsjdzie gminnym (Dz. U, z 2017
r. poi. 1875), ?godnJe 2 art, 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodz^ce vw sWad matieriskJej
wspdinoki maj^tkowej lub stanowi^ce moj rnajqtek odr^bny:

Zasoby pie
- srodki piitni^zne zgromadzone w walucie polskiej;, 6

- Srodki pienifine zgromadzone w walucie obcej: ...,,...,%Vsdf£,

- papiery wartosciowe;

na
U



tytutprawny;

1, Dom o powienchni: ..... A.M.V! ......... ... m2, o wartoici: .,,.,^,,~?..~',..,...,.~?.,:t ........ fci
tytutprawny:.. ...... . ....... „ .............. . ......... ............ JJLfi&ft&ic ...................... ......... ....... ...
2, Mieszkanie o powierzchni:'tt«..̂ S04<rljm2, o wartoki; ,. ............. /a^k...,
tytutprawny: ......... , ........ , ................... L1....,«M
3, Gospodarstwo rolne: . t o
rodzaj gospodarstwa: ..,,GfC .̂5rL.,±Wak,,.,,.., ........ powierzchnia: ,
o wartoki: ........ „„ ........... .1
rodzaj zabudowy; ,.,,..
tytutprawny:
Z tego tytutu 0siajna_iern{Qtam} w roku ubiegtyrn przychod i dochod w
4, Inrte m'eruehornosg: -,
powierzchnia: ...,,,.,,.fok..,,..Q ..... fes^Mfclfefefc .......... QjJJJ^L. ............... , ...... . ...............

111.
1. Posiadam udzlaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych osdb prawnych fub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby- nalezy podac liczbf i ernitertta udziatow:

udiiaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spotce: ,

Z tego tytutu o$iajnajem(f»tarn) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ,
......................... ..... ...... , ................ ....... ............. . .................... . .............. . ..... . ....... .
2. Posfadam udn'aly w fnnych spoflcach handlowych - nalezy poda<f Ifczb^ i emitenta udziatowf

::::::::::::^^^
Ztego tytutu osiajnaiern t̂arn) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

" a
IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z ydziatem gminnych osdb prawnych lub przedsi^biorcow,
w ktorych uczestnicza, takie osoby- nalezy podac liczbe i ernitertta akcji:

akcje te stanowia. pakiet wi^kszy nlz 10% akcji w sp6tce: ..... ......... & j .

Z tego tytutu osiqgn^tem(<?tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ...... jf\L

2, Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

I tego tytutu osiggn«tem(^tam} w roku ubiegtym dochod w wysokMci:



V,

Nabytem{am) (nabyt moj mationek, z wyta^aertiem mienia przynateznego do jego majqtku
odrfbnego} od Skarbu Paristwa, irmej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, tch zwiatkdw, komunalnej osoby prawnej lub zwi$zku metropolitalnego na5te.puja.ee '
mtenie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - naieiy podat opis mienia \| nabycia, od
kogo; ,„. „., „ ,.,...,„.,„„„.,.,.. , ., , ,

VI,

1. Prowadz? dziatalnoic gospodarczq (rralezy podac forn;

-osobiscie ,„.,.,...

-wspolniez innymi osobami ,.,.„..

i przedmiot diiataJnosci):

Ztego tytutu osi^gn^tem(^am) w roku ubiegfym przychod i dochod w wysokofci; .
2. Zarz^dzam dztatalnosciq gospodarcza, lub jestem przedstawicielem .pefnornMniktena takiej
dziatalnosd (naleiy podac forrn^ prawrt^ i przedmiot dziatelnoicl): ,...,. ........

-osobiscie

-wspoinie zinnymi osobami

Z tego tytutu osi<tgrmtem(3fam) w roku ubiegiym dochod w wysokoici: ........ rjM î ........ &\BXAt ......

&.ttkVy /
VII.
Wspolkach handiowych {nazwa, siedziba spolki): lVi.|,.....C!'.fe!

-jestem czfonkiem zarza.du |od kiedy};

-jestem crfonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cztonkiem komtsji rewizyjnej (od kiedy):.

Z tego tytutu osiqgrjqfem(§tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoSci:

VHi.

inne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia tub innej dziatelnosci z,arobkowej tub zajf i, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: .^kYSMt.:kHwt,..,vC.lK<:feJf1.-^ff£l-M..,......''Ji'- " ^ • ••>.'? ,*!..,,.........
7o. Pvcw4<

........ ̂  ..... bctO......TL
o



IX,
Sktadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych nalezy podac mark@_, model i rok produkcji): „., ............. , ............... .«*,, ............... -.,,„...-„.,.,

<. - t t • .

X,
Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 (KM ztotych, w tym laciqgni^te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na Jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):


