
r?J>URZADGM1NY
SZASTARKA

\vph-nciodnia:
OSWIADCZENIE MAJATKOWE

radnegogmior)

(miejscowoSd)
L.dz.,

Uwaga: >dpis
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i

zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujqw konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac

,,niedotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych

sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqzan 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 obejmujer6wniezwierzytelnoscipienie.zne.
6. W cze.sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cze.sci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomoici.

oraz nazwisko rodowe)

(miejsce zatrudnienia, stanowisko tub funkcja)

po zapoznaniu SJQ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. poz. 1875), zgodniezart. 24h tejustawyoswiadczam, zeposiadamwchodzqcewsktadmatzeriskiej
wspolnoscimajqtkowej lubstanowiqce moj majqtekodr^bny:

I.

Zasobypienie,zne: g~ O/-;D T~
-srodkipieniQznezgromadzonewwaluciepolskiej: .................. &.>*.:.. .V.y..r»....£^ .............................

- srodki pienie,zne zgromadzone w walucie obcei:

- papiery wartosciowe:.

nakwotQ:



A\
II.
1. Dom o powierzchni: ..fit] ..... d.Q.<sL ml, o wartqsci: ...... /1. 9. P.. ..P.P.. 9..."̂ .
tytutprawny: .................................. W.̂ iL5..CXŷ ..L .................... „. ................
2. Mieszkanieo powierzchni: ..... .7.7. ......... m2,j)wartosci: ............. |M..U~ ....... .w?...S:.
tytutprawny: .......................................... D/lfe ....... Mll<M
3. Gospodarstworolne: Q ̂  ( - /, / •--, Q
rodzaj gospodarstwa: ....... :̂ ~..:r...:....7r. ........................ __., powierzchnia: ..... /]..:!/.,. .L..:r.
owartosci: ......................................... 2S5.25O
rodzaj zabudowy:
tytutprawny:
2 tegotytutu osi^gnqtem(Qtam)w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
4. Innenieruchomosci:
powierzchnia:„
owartosci: ............................... , .......................... ̂ ... .......... r .....................................................................

Of l £" 'Q O i "v '̂ VM

tytutprawny: ............................... .......... _,..., ................................................................
........................................................... fiiiSr. .......... ̂ .̂ .:..Ii.;:.;.kh ................................................................

in.
1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub
przedsi^biorcow, w ktorych uczestniczqtakie osoby - nalezy podac liczbQ i emitenta udziatow:

Il..ZII_,_lJIlIî
udziaty te stanowiapakietwiekszyniz 10% udziatow wspotce: .....
................................................... I ............................................. " ............. IIJ.
Ztegotytutuosiagnatem(Qtam)w roku ubiegtym dochod w wysokosci:.......................................................................................................................... M
2. Posiadam udziatyw innych spotkach handlowych -nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow

r,"€)T?;cTv
«*• .......... * ........... rt ................ ......... ....... . ..... -̂ ,

Z tegotytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ......... '....'..fe ....... i/.y .!.

IV.

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie.biorc6w,
w ktorych uczestniczqtakie osoby -nalezy podac liczbe. i emitentaakcji:

iiiizzz:̂
akcje te stanowiqpakietwi^kszyniz 10% akcji wspotce:

Ztegotytutuosia.gnajem(e,tam)w roku ubiegtym doch6dwwysokojci:
.............................................................................................................. Dis.
2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podac liczb$ i emitenta akcji:

I!?ji:l 15§iiS2I
Z tego tytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:



V.

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku
odr^bnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nast§puja.ce
mienie, ktore podlegato zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date^ nabycia, od
kogo:

::::::::::::z::=̂ ^

VI.

1. Prowadz^dziatalnoscgospodarcz^nalezypodacform^prawnqiprzedmiotdziatalnosci):
)VJ>. D..9.X̂ .̂ ^

-osobiscie ,,„, „-,..,» ,HIS D..slr̂ r.yi
-wspolniezinnymiosobami r̂ >.

Ah£r 5.o..Oi£E
Ztegotytutuosia.gnajem(e_tam)w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci:
2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziatalnosci (nalezy podacform^ prawnajjirzedmiot ctigtalnpsci):

-°sob*de w-;Tr- ™..wr-.v. -.-.
i.\{.l.k D..̂ ..L)̂ :Hkj

- wspolnie z innymi osobami ..^, ^.......T...^....., .,.

Ztegotytutuosiagnatem(etam)w roku ubiegtym dochod wwvsokosjci:

VII.
Wspotkachhandlowychfnazwa, siedzibaspotki}:.„ ; „ ;
- jestem cztonkiemzarzqdu(odkiedy):

- jestem cztonkiemradynadzorczej(odkiedy):

- jestem cztonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):
L~> i

.. >»•.............•.*..... ..../?.'...

Z tegotytutu osiqgnqtem(Qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: N. J.fc......(D..Q..l..k

VIII.
Innedochodyosiqganeztytutuzatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajQC,z pod a niem
kwotuzyskiwanychzkazdegotytutu:

S^B



IX.

Skiadniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow
mechanicznychnalezypodacmarke^ model i rok produkcji): ..................................................................

. 9 (!( l. & / ̂ .( EMiti £ 42.c? .̂ .̂ .pk

o
2005"

Zobowiqzania pieniqzne o wartosci powyzej 10 000 zfotych, w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki ora z

warunki, na jakich zostatyudzielone(wobeckogo,wzwia.zkuzjakim zdarzeniem, wjakiej wysokosci):


