
Serock, dnia 3 1  grudnia 2015 r. 

OSWIADCZENIE MAJ~TKOWE 
radnego gminy 

Uwaga: 
1. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdg starannego 

i zupetnego wypetnienia kaidej z rubryk. 
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy 

wpisa6 ,nie dotvczf'. 
3. Osoba sktadajqca oiwiadczenie obowiqzana jest okreilit przynaleinoJ.6 poszczegolnych 

sktadnikow majqtkowych, dochodow i zobowiqzaii do majqtku odrebnego i majqtku 
objqtego mafienskq wspolnoiciq majqtkowq. 

4. Ojwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq. 
5. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniei wierzytelnoici pieniqine. 
6. W czefci A ofwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeJci B zaS informacje niejawne 

dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego oiwiadczenie oraz miejsca potoienia 
nieruchomofci. 

Ja, niiej podpisany(a), 

XAA/ON/R JRfNiUSL QS jw'RL4 ................................................................................................................................................................. 
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

po zapoznaniu sic z przepisami ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ze posiadam wchodzgce 
w sktad matienskiej wspolnoici majqtkowej lub stanowiqce rnoj majgtek odrebny: 

1. 
Zasoby pienipine: 

/3/& ;0& cz ............................... - irodki pienieine gromadzone w walucie polskiej: .................................. / ..... )/ 

............................ ............... - irodki pienipine gromadzone w walucie obcej: flk.e..d&&.~.i'~( 



- papiery wartoiciowe: ............. &'~?...dcz'&f=r;?g ............................................................................ 

na kwotg: ............................... B~.K...- ......................................................................... 

It. 
1. Dom o powierzchni: .RL&~?&CC~ m2, o wartoici: ............... fi<.'~...dd$.~f$ ....................... 

tytut prawny: ................................................... 4i.k.. .4.&~~*~ .......................................................... 
6-/. /'D 270 000 ,r ..................................... 2.  Mieszkanie o powierzchni: m2, o wartoici: ........................ ,." ............... 

tytut prawny: ~Bd&~?.gi~.:.[&dt2~ W.. Z.IP&#O/~&. ..~~fl.~!f:~~n,!~.!~hd.~~..~ 2Q02r 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: ............................... .!??...~&cK@ ........ .......................................... .......... 

@ &$x?/ powierzchnia: ........................................................ ................................................................ 

............................................................ o wartogci: ~e &*J ..................................................... .......... 

rodzaj zabudowy: ................................... &k .... &@y .........." ..................................................... 
......................................................................................................................... tytut prawny: ~ 2 '  

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici: 

- .  .................................................................. &A&. ... .................................................................. 

4. lnne nieruchomoici: 

tytut prawny: .................................. 



1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub 

przedsiebiorcciw, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podad liczbe i emitenta udziatow: 

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy n i i  10% udziatow w spotce: ......................................................... 

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: 

............................................................. d&. ... ..................................................................... 

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - nalezy podat liczbq i emitenta udziatow: 

......................................................... ........................................................................ 

Z tego tytutu osiqgnqiem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: 

............................................................................. 

IV. 
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub 

przedsiqbiorcow, w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podad liczbq i emitenta akcji: 

Z tego tytuiu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: 

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy n i i  10% akcji w spoke: .................. 

2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nalezy podat liczbq i emitenta akcji: 

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: 



v. 
Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku 

odrqbnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu 

terytorialnego, ich zwiqzkow lub od komunalnej osoby prawnej nastqpujqce mienie, ktore 

podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: 

VI. 
1. Prowadze dziatalnoit gospodarczq (naleiy podat forme prawnq i przedmiot dziatalnoici): 

..................................................................................................................................................................... 

- osobiicie: .................................... &?k..&.4?. .......................................................................... Pa' 
- wspblnie z innymi osobami: ..... h?~...&fy ................................................................... 

Z tego tytutu osiqgnqtem(@am) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici: 

2. Zarzqdzam dziatalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej 

dziatalnoici (naleiy podat formq prawnq i przedmiot dziatalnoici): 

...................................................................... 

- osobiicie: .................................. .... 
- wspolnie z innymi osobami: .... ..... ..................................................................... 

Z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym dochod w wysokoici: 

VII. 

W spMkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): 

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): 



- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................L??L? .... dY ..C ................................. PY 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............ LZ?k .... 6&p/ ................................ 

Z tego tytutu osiqgnqtem(etam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokoici: 

........................................................................................ ......................................... 

VIII. 

lnne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnoici zarobkowej lub zajed, 

z podaniem kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: 

- d#/'&9/~4-& - 16 $33, 95-27 ................................................................................................................................................................ 

IX. 

Sktadniki mienia ruchomego o wartofci powyiej 10.000 ztotych (w przypadku pojazdow 

mechanicznych nalezy podat markq, model i rok produkcji): 

Zobowiqzania pienieine o wartoici powyiej 10.000 ztotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki 

oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej 

wysokof ci): 



' I '  

1*b 

Powyzsze oiwiadczenie sktadam 4wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnofci. 

(miejscowoiC, data) 


