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Zasoby pienięzne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .

- papiery wartościowe: ...

-środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: lhń/.l

oŚwIADczENIE MAJĄTKowE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminyo kierownika jednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarządzającej i członka organu
oraz osoby wydającej decyzje

zarządzającego gminną osobą prawną
w imieniu wójtal

&,§ŃWńł,......., dnia

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąo starannego i zupełnego

wypelnienia każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowaniao na|eĘ wpisaĆ "nie

dotyczy".
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńsĘ wspólnoŚcią
majątkową.

4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granieą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W częściAoświadczeniazawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doĘczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

J a, niżej podpisany(a),

urodzony(a) f,/

zatrudnienia, funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U . z20I7 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990

r. o samorządzie gminnym (Dz. I]. z 2018 r. poz. 994), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam

wchodzące w skład małźeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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1. Dom o powierzch"i, &.,l0 m2, o wartos"i, _4.§§.e..00.tltuł prawnr, ...Ńff/.tłń.U
)
3.

warlości: tytuł prawny: ...
-*}

rodzaj zabudowy:

tytuł prawny: .... t
Ztego tyhrłu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychod i dochód w wysokości: .
4. Inne nieruchomo

powierzchnia: ....

.W*. . rdiffiłg,. .. .. ., powie r zchnia:.6,§. .O. .

ścĘ ,r
Ułbc

tytuł prawny: t
ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałow:

Iv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji:

.{,ńtm,ryifin$

akcje te stanowią pakiet większy niż lOońakcji w spółce: tr'rW,

;;,:i Ń",ńrl'łZtego tytułu osiągnfiem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

v.
Nabyłem(am) (nabył moj mńZonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Pństwa, innej pństwowej osoby prawnej, 
. 
jednostek samorządu

tery.torialnego, ich zwią*ów, komunalnej osoby prawnej lub związkumetropolitalnego następujące

mienie, które podlegńo zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od

Wt

kogo:

o wartości:

";;;;.;, ffi ł.0000

.,...t.

udziały te stanowią pakiet większy niż l0%o w spółce:. /"[EnC

Ztegotl.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś ,r, {.TfuŁ
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vI.
1. Prowadzę działalność

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami ..

vII.
1, W spółkach handlołvych (nazwa,

podać formę prawną i przedmiot działalności)2

rJvrŁ

[nĄ{L

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychódi dochód w wysokoś 
"i{.Y.ytrL

2. Zaruądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dziŃalności (należy podać formę prawną i dzińa|no

{ilft{
osobiście

- wspólnie z innymi osobami .. W
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

ddi-'{
ści): .................

f....

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kied

siedziba spółki): .....i..
,"ą,,.-]

..... l. l. l.r{..
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Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochodów wysokości

2. W spółdzielniach:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy)

ffie{.

i.

- jestem członkiem raĘ nadzorczej3(od kiedy): .....{IYk.

nvrcl ńĄ- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoś "i ..{l/JA!



3 . W fu ndacj ach prowad zący ch działalno śó go spo darczą :

- jestem człoŃiem znządl (od kiedy)

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): i.i'Ćń

ŃdĄ%

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy).. rmŁ

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: . M
vIII.
Inne dochody osiągane ztytlńuzatrudnienia lub innej działaltości zarobkowej lub zajęó, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaZdego tytułu:.
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Ix.
Składniki mienia ruchomego d wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależy podać markę, model i rok produkcji): ........
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x.
Zobońapania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredl.ty ipożyczki
orazwarunki, na jakich zostałyudzielone(wobeckogo, wzwiązku z jaŁ,lmzdarzeniem, wjakiej
wysokości): ...
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Porr\zsze ośrł.iadczenie składam świadomy( a), iż na podstawie art. ż33

podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności
§ 1 Kodeksu karnego za

$$t!.ffit&,

I Niewłaściwę skręślic.
2 Nie dotyczy dziaŁa|nośęiwytwórczej w rolnictwie w zakresie

prodŃĆji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakręsie

gospodarstwa rodzinnego.

' Ńie aoty""y rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

(miej data)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia}'l kwietnia 2016 r. informujemY, Że:

1 . Administratorem przetwar zanychdanych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09- 400 Płock, Stary RYnek l ;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@płock,eu;

3. Dane osobowe przętwarzulebędą zgodnie zprzepisamiustawy o samorządzie gminnYm (Dz, U, z20l8 Poz994);

4. odbiorcami danych osobowych będąv,ryłącmie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa;'

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;

6.Każdyma prawo do żądaniaod administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sProstowania, ograniczenia

w przypadku lwestionowania prawidłowości danych;

7.Kańyma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. którym jest Prezes Urzędu OchronY DanYch OsobowYch;

8.Podaniedanychosobowychjestobowiązkowenamocyustawy osamorządziegminnlłn(Dz,U, z20l8poz,994),

(podpis)


