
ośWADczEfllE MAJĄTKoWE
6dń.go8ńlńy

Mśrru ońów , dńla 3o,m.zot3 l,
lmtF@woł)

1. osob.9klad.ją.a oświad.żenie obówiąDna jed dó ugodń4o ż prawdą, śa6nn.3o i
żupelnegowvpełni€nia kaid€jż rubrYk.

2, jeżeli poszuególne rubrvkińie żnrjdlją w konkr.tnym ptryp.dku żaśtosowania, nal.łwpisać

3, o$b. skład.ią.a oświżd.żeni. obowiążana jeś okEślló pBn.leżność ptrtre3ólny.h
składnikós majątkósY.h, do.hodów l żobowiążań do mająlkL odrębnego i ńajątku objęle8o
mali.ńską Mpólńoś.lą ńalątkową,

4, oświad.żenie o stani€ mająlkowYm doiv.żY mająrku w kraju i u a clani.ą,
s, oświadcr. n ie o lta n i€ majątkówYń ob.jńu]. ,ów nl. ź wleżyt€lńoś.i pi€niężne,

5, W dęś.i A Ńwiada.nia uawań€ śą infoma4. Jawńe, w .żęś.i B ,aś inforńa.je ńl.jawn€
dołłą.e adl.su żaml.śżkańl. składalą.ego oświadd€nie orau ńl€Js6 poloienia

la, niżej pódpiśańy(a), PloTR ToMAsż cNYtA.,
lm ónż l iźżł o od mżw *o redowll

uodzony(a) 12.09,196s W ŻYRARDÓW
RADNY RADY M E]5( EJ W MszczoNowlt

lmtn**tudi.ia,* olnbLbiu qd)

po żapoźnaniuśię ż pftpisamiustawy ż,ln a 3 marca 1990 r, o śańóżądżiegn nnym (Dz, U. ż 20x7

l póż 137s), źgodnid, an,24h tejustawy ośWiadaań, że posiadam W.hodżącewskład ńalreńśkiei
Wśpólnoś. majątkowej lub *anowią.e mÓ] ńakrek odlębnY:

-nodkipieniĘżne żgfuńadżone Wwal!.ie po,tiej:3 0o0 Żł

-łodki pienieżne żgrońadżone Wwalucie obce]: 400EURo
-papierywarioŚciowe]:NEDoTYczYnakwotę:]NEDolyczY

1. Dom o powieżchńl] 120 ń2, o Wańon : 4o0 0m zŁ
tytułprawny: \ł§PÓŁWŁ}§NoŚĆ MAŻEŃSKA
2, Mie9kańieo pow]ench.]:,36,5 m2, o włlóśći:245.000 żt
tyt ut pra W nV: !!5PÓŁW{r5 NoŚc MAŻE Ń5 KA

rodżaj gospod3dwa], : NLE DoTYczY, powiea.hnia: : NLE DoTYczY
ó wańoś.; ,: N E DoTYcŻY
rodżajkbudowry]: NrE DowczY, ,,

iiul pruWny:: Nlt DoT/czY,,
z tego iyiułU oś]ągnąlam(ęhm) W loku Ubieglym pżychód idoclródwwyśokoŚci: ] NlE DoT/czY,

pów eżchnia: DzlAtKAo PoWERzcHN 7o3m'zBUDYNI(EM M|ESZKALNYMo powieu.hni130m2
PLUS BUDYNE( poD DzlAtALNoŚccosPoDARcżĄo powienchni25 mi
o W tości całość300,000 n
MUl pmwny: wspólwłasność małżeńska



w spółkach handlowy.h ż Udżialem 3miniy.h
prz€dsiĘb]ótć4 W których udenńi.zą takie óśoby na eiy podać ićżbę ] eńit€nta UdżialóW:

ud?iafutenanowią parietW ekśżV niź 10% udżialóww 5póke: Ntr DonczY
z iego tytuluosiągnąłem(Ęłam)w roku Ubiegłym do.hód w WYśokoąij N E DoTYcł
2. Posiadam Udżialyw inny.h spółkach handlowy.h ial€ży pódać l.żbĘ iem teńb Udzialów: N E

ztego tytułuo5iagnątem{ehm)W roku ubieA]vm dochód w qsokości: NlE DoTYczY

1, Pol adafi akcje w śpółkach handlóWych ż Udżiałeń 8ńinnych ócjb pńwnych lub pżedsiqbiótćw,
w klórych uaestnicżą takie o5oby-należy podać liczbę iemitenta ak.j:Nlt DonczY
ók.jetenanowiąpakietwękśżyńii10%6k.j]W.póke :NEDo]YczY
z tego tytułu os ągnąl.m(ęlań)w loku UbieBvń do.hód wwyśokóś.i: ] N E DoTYczY
2, Posiadam akc]e w innych spólkach handlowych-na eży podać li.rbę iemitenta ak.j]:: NlE

z lego tytulu os]€nąłem(ęłan) W loku ubie8lym do.hód Wwysokoś.i:: N E DoTYcżY

Nabyl€ńGń) (ńabył ńój ńałŻonek, ż Wylądeniem mi€nia prżynaeŹn€go do iego majątku
odlębnego) od skarbu Pańśtwa, innej pańnwóWej osoby prawnej, jednonek $ńóżądU
teMo alnego] ich ,wiąrków, komunahejo5oby prawnei lub ?Wiąrku melbpolitalne8o następu]ą.e
mi€nie, klóre podegżło żby.iu w drodże pżetalgu - naeiy podać opk menia idalę nabycia, od

t. PrcWadżę dzalal.ość go§podarżą (naeży podać fomę plawńą pżedmiot dżżłalnołi):
PRZED9ĘB oRsTWo PRoDUKcYlNo-HANDtowo UstUGoWE

-wspólnie ż ińnyń osobam : NlE Do]YczY
z t.gó lylulu osĘgńąlemlęlam) w rckU Ubie8łm p2ychód 475 211,]9 żl i dochód W wyśokóści:

2, żażądżań dżiatalnokĘ gospodarczą ub jesem pżednawici€]eń pełnćmo.nikiem takiej
dżialalności (należy pódźć fóhĘ pEWną i pnedmiot dżialalności): : NlE DołczY

-Wśpóln e ż nnYm]osoMmi NlE DoTYczY
ż lego §,tulu osiągnąlem(ęlam) w loku ubie8lym do.hód WWysokoki:: N E Do]YczY

W spólkach handlowYch {nazWa, siedżiba śpółki):: NlE DoTYczY
jeień dlónkień żażądu (od kiedY) : N]EDo]YczY

_jeśemdlonk.ń iady nźdzor.żej (od kiedy): . NlE DoTYczY
_jenem alonk]em komńji lewży]ńej (od kiedY):: N EDo]YczY
ż tego iyluiu oriągnąlem(ęłam) W roku ub]eglyń doclród w Wylokoł: : NlE DoTYczY

nnedo.hodyosiągane?tńutuzatludniena ub innej dżiałaldości arobłowe] ub żaięć, ż podaniem

kwot użylk]wany.h ź każde8otytulU] DltTA RADNEGo-3105,33 n
czYNszzAWyNAEMPoWERzcH 4300ożl(wjpólwlalnośćmałżeń§ka)



skladńiki mienia fuchomego o w.(ości powYrej 10 ooo ,oty.h (W pBpadku pójażdów
mechani.żnych naleŹy pódać na{ę, ńódei i rck prcdukc]i)]

sAMocHÓD DosTAWczY FoRDTRANsT2o05r
9AMocHÓD ooslAWcZY PELJGEoI BoYER 2012r.
sAMoc|ÓD oso3owY K ASPoRTAGE 2o15l
sAMocHÓD DosTAWczY F|AT DUcAro 2016l.

zobowiążańiapenięrneóWarto<ipowyźe]lomożbly.li,wĘmża.Ęgijęle(ledytyipoźycżkiolaż
W Unki, najak.h.o,tóĘ Udżielone (wobe. kogó, w zw ążku żFk]ń żdż2eniem, w'akiejwyśókoŚc )
kledtl hipoteany na bkup mierlanń splatado 2029 rckU -do 5pł.ty 1.9.090,76 n
l.asing na 9ńóchód o$boq ia 36 mieśięą

Pów}żsże ośwadaenje skhdań świadomyla), iź
podanie niep6wdy ub żata]enie pmwdy grozi ka.a

M9łóńów dnia 2013,04 30


