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OŚWIADCZENIE MAJAT KOWE
radnego gminy

Mszczonów , dnia 2019.04.30 r.

{misjscov/ość}

Uwaga:

1. oscba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w k§nkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ ,,nie
dotvczv".

3. osoba składa!ąca oświadczenie obowiąana jest określić preynależnośĆ poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małŻeńską
wspólnością m ajątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju i za granicą.

5. oświadczenie o s€nie majątkowym obejmuje również wierzytelnoŚci pienięŻne.

6. yll części A qśuriadczenia zawańe są informacje jawne, w częŚci B zaŚ informacje niejawne dotyczące
adre§u zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomoŚci.

CZĘŚc A

Ja, niżej podpisany{a},

urodzony{a} 9.1 1.1960 r. Cró.iec

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Rady Mie w Mszczonov,lię
inliejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami u§tawy zdnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnYm (Dz.L)-z2O17r.Poz,lB75),

zgodnia z ań.24h tej ustawy oświadczam, źe posiadam wchodzące w skład małŻeńskiejwsPolnoŚci majątkowej

lub stanovyiace moj rnajątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

-- środki pienieżne zgromadzone w walucie polskiej: 352.45a A

- środki pieniejne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery wańościowe: i,.POLSAD" i-l, ilości 460

na kwotę: 230.00B zŁ

lt,

1. Dom o powieruchni:

tytuł prawny: Własność

jCO nr 2, o wańoścl: lj0.000 zł

Osiński



2,l"{ieszkanleopowierzchni: _ niecct:"cz), m2owańości: nie dotvczv

tytuł prawny, nię doD,cz}, _

3. Gospodarstwo rolne-

radzągospodarshń/a: sadorvnicze , powierzchnia,. ż3,14ha

o wariości: 350.000 z-ł

radzaj zabudowy: Chłodni

tytuł prawny, Własncść

Z tego tytułu osiągnąłem{ęłam) za 12 m-cy przychod i dochod w wysokości 467 .60ł zł i l98.000 zł.

4. lnne nieruchomości.

powierzchnia:,,Ędot},cry

o wartości: nie

tytuł prawny: nie d9tYc4Y _

li:' 
, ,rl cnńlklch hanrllorł lych osob prawnych lub przedsiębiorcow, w kto-

1. Posiadam udziały w społkach handlorvych z uclziałem gmtnr

rychuczestniczątakieosoby*naleŻyoodacłrczbeiemitentaudziałow.

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

ffim(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczj .

,dlowych_naleŻypodaćliczbeiemitentaudziałow.niedotyczy

Z tego tytułu osiągną.,-tęł"*l w roku ubiegłym dochód wwysokości: nie dotycą,

lV' 
-, --:tl,^a^ h-,nrłlnlłnrr ;h osób prawnych lub przedsiębiorcow, w kto-

1. Posiadarn akcje vu społkach handiowych z ucjziałem gmlnnyc

rych uczestniczą takie osoby - należy podac }iczbę i emitenta akcji,

"rci" 
t"stanowią pakietwiększy niż 10% akcjiw spoŁe: nie dotyczy,,



z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym cicchod w wysokości: nie dotyczy

2. posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy psdaĆ łiczbę i emitenta akcji: nie dotYczY

Z tego iytułu osiągnąłern(ęłam} w roku ubiegłym dochói w wysokości: nie dotvczv

V,

Nabyłem{am) {nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego) od

Skańu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich łł,tiązkow lub od

komunalnej trsoby pŃne1 następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu _ należy podac

opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dot},cz.v"

Vl.
.1, prowaczę ciziałalnosc gospodarczą (nalezy podać formę prawna iprzedmiot działalnoŚci): nie doti''cz}'

-- osoiriście

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tiltułu osiagnąłem{ęłam) w roku uciegiy,,n przyci16,6 i dochod w wysokości, ni" dotr,"y

2. Zarząć,zan,l działalnością gospodarczą lub jestem przedstavricielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-

lezy podać formę prawną i p;,zedmiot działalności): nie dot},cz),

- oscbiście

- wspoinie z innymi osobami

Zlegatytr.lłu osiągnąłemiełam) w roku ubiegłym dochocl t,,v wysokości: nie dotycz,r,

\.ll.

W społkach hanClowych (nazr,va, siedziba społki): nie dotyczy

* jestenr członkiem zarządu (cd kiedy):



- jestem członkiem rady nadzorczei (od kiedy), nie dotl,cz1

- jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy): nie do§,cz1,

ZIego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dot_vcz1,,

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej clziałalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot

uzyskiwanych z każdego tytułu: 14360.12 Dieta radnego za 12 m-c1,

t.1ł

Składnikimienia ruchomego o wartościpowyżej 10 0s0 złotych (w przypadku pojazdÓw mechanicznych naleŻy

Iord _ś-Ma>l 2016r cia_grrik rctniczy NEi.i I{CLLAND

podać markę, mod€lirok produkcji): - 2011 r-

t( ^:1_-3ł..,.;c: =aia"ra,,a=,,, a"r- oaalrua], 2C.' l,, 'i*;',
platfot.nla oRSI rok pro<lui<cji 2014 r.. piariorma pomoclricza rok produkcji 2014r.. brona aktl'rvna rok Produkcji

20 1 4r.

Iveco Dailv ::ck p:odu ęr;ii )r:Qi"- , , opr}]9rl"'acz i,oc]-i|'A

X,

Zolicwia3aniE piefiiężne o wa,.tośc! powyzej 10 000 złciych, W tym zaciągnięte kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zosżały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości}:



Povuyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iz na podsiawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prarvdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia woincści,

Wvgnatrka . 30,04.20 l9 r. =-
(miejscowośc, daia)


