OŚWIADCZENIE MAJATKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzaiącej i czlonka organu zarząrJzającego
gminną osobą prawną oraz osoby rłydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójta u|
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l(ażdej , rubrrk

].ż.]i poszc7cgólne rubryki nie znajduja $ konkr.t!},m plżi,padl(u żlsnrso\a.ia. nalcĄ $pj§ać ,nic doNc7)

'

osoba slaad!iaca oś\iiadc?enie obo§iażana icsl oklcślićPrz)nalcżność posżc7c3óln}ch składników
majatkow},ch dochodów i zobo\!lazali do nait]lkU odrębncgo i mai.ttku obietego ]nalżeń§ka wspó]nościa
mdj_atko]!a

Oś§ iadczenie ma]qtko\,e do§cż), ma]alku \ kmiu i l.t grinica
Oświadczenie lna]atkowe obc]nrujc r(n!nicż \!icl/tlchn)(ci pj.nicźne
W cl.!ci r\ oświldczenia,awa(e sa infonnacjeiawne. \! cześci B zaś inlbnnac]e nie]awne dot}czące adreSU
/amicś/(atia skladajacego on!iadcZenie oraz Drie]sca po]ożenia nierLlchomości.

cZĘŚC A
Ja. niżej podpisan),(a). .Iadrliga N,larta

BalbLllant

(

Jastlzębska ),,, ,,.,.,,.,.,,

(jn]jond i naz\isko

ow

nazlvjsko lodonc)

ulodZon}(a) ]9,07,]96(] I. $, I)7ia]osż},cach
t,'lząd Micjski rr, N4szczonorłie Skłrbnik Gnrin1
(lniejsce ZatrLldnicnia. śanowi§ko lub iunl(cja)

po zapozlaniLL się z przepisami usta$} 7 dnia 21 sicrpnia 1997 r. o ogranjczcniu plorradzcnla
dzialalności gospoclirrczej przez osob},pehliEce lilnkcje ptrbliczrlc il)z_\]_7.)017 r_ poz, 1193)oraz
usla\!J, 7 dtlia Il marca ]990 r. o san]orzqdzie gDlilrn},Dl (DZ, \]_ z,1011 r_ poz, l875). zgodnic
Z aI!, ]4h lcj usta\ł1, ośNiadc7an. że posiadan wchclr.lzllce w skłac] małzeńskie,j rrspillności
tnająlkowej ]ub slanowiqce nlćri lniriatck odrębn1,:

I. Zasoby pieniężne:
ślo.1l(i picllięźllc zglotnadzonc \\ rlalucie polskicj: 228750 zł na lachunku bież.lc},nl_
lokat1 bankolł.e 50 000 zl
środki pieDiche zgronraclzone rv rlalucic obccj: nic clot),cry
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porlierzchni: 299.5 rn2. o rr,artości: j67 860 zl
]najątko\ła,

1, Dono
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§ltll

prawn},: małżeliska \vspó]ność

2,

lt{ieszkanie o porvierzchni: 5,1.5 nr2. o §allości: 2]5 000zł tt,LLl} pla\\n!:
n]ałżeliska \\,spólność lnaja&owa,
j, Gospoda],st\\,o rolne: rodzaj gospoda1.sllva: łaka. pou,icrzchnia: ].()-ł ha
o \rartości:50 000 zł rodzaj zabudo\\,a: nic dot!,cz,v
t}tuł pla\\łl),] nla]źctiska \łspólllośĆlnajątko\a,
l tcgo tl,tułu osiągnalcrn(cłarrr) rł,roku ubiegllrn przlchód i dochócl rl rrlsokoscl

osiągnęlanl rv rokrr rrbicgl),n1 ani prZ-\,chodll. ani C]ochodu
njcruchonrości: po\\,icr7chnia: nic dot},c7\,
o \}-artoŚcij nic dot!cZ.!,
l},luł pra\łn}': nie dol) cZ\
- 7 tcgo t},tuhl nic

.ł. Innc

III.
Posiadanr udzia}l,rv spółkaclr lrandlorll,clr - należ1 poclać liczbe ienlilenta udziałó!v]
nic dotlcry

Lldliał} tc stano!\ ią pakiei tl,iększ1, niZ 10}ó rtdzial,órl rv spólcc;
nic dot!,cZY

Z tcgo l)lułLl osiągnąłen(ęłln)rr loku ubi.,gł) nl dochód w

rl,sok,lści:

nic dot} c7),

IV.
lbsiaclanl akcic * spliłltach hancilorll,ch - należ} podac Liczbc iemiterrta akcji:
nic dol),cZJ
akcje le slano\rii} pakiet \\ ieksz) niz l09i akcji \\ spółcei
nie do1},cZ)

Z tcgo tl,tLlłu osiągnąłem(eł,lm) \\ roku ubiegl_vln dochód \r

\\_§sokości: nie dol},cz!

micnia |rĄ,nalcżnego do jego nująlku
odrębnego) od Skarbu Parislrra. inlrej palist\vo\łej osob_,-' prirrł'ncj. jcdnostck saInorządu
tcr}torialncgo. ich zu,iązkórv. konlunalncj osob_v prźrwnej lub od zrviązku lneli'opolitalncgo
następujące mienie, którc podlcgało zbl,ciu W drodZc pIzclargu - nalez), poclać opjs nrićnia i datę

Nab}łel11(an1) (nab_Ył nlój ]nalźonek. 7 \,Włac7cnicm

nabycia. od

kogo:

nie dotlcz1,

N.
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Vl.
Plorładzę działalnośćgospodarcząt]l (rrależy podaó formę prawDą i prżedmiot działalności):
nie dotyczy
nie dotyczy
1.

osobiście

l

tcgo tylułu osii}gnąłen(ęłan]) \\,roku ubicgł,r,m przyclród i dochód rv rr_rsokości: .nie dolyczy

2,'/.ażądżań clziałalrrościa gospodarczą lub icStcm prze(]sta\riciele]n, pchlonloclrikiem takici
dzialalnośc1 (nalczl, podać fillnrę prarlrrą i 1llzedmiot działalrrości):
- osobiścicnie dol},cz)
- rvsprllnic z irrnl,lrli

osobanri

Z tcgo t},tlilu osia8nąłen(ęłanr)lr,

rric dotl'cz1'
r,okLL LLbieg]),m

dochód

u,\L,\,sokości:nie dot},,c7!,

vlL

W spółkach handlolr_lch (nlzr",a. siedziba spółki): ,,,,.,
nic dotl,cz}
nic dol!,czt,
ilsicnr czknlkieln Zarzadu (od kicd})|
nic dot\,cz!
- icstcm c7bnkicln lad} rradzolczej (od kicd) ): .,,
-jcstcrrr człorrkien koniisii rcNi7)]ncj (od kied]):
nie dol),cZ},
Z lcllo l},tulLl osil]gnąłem(ęłan)\r loku ubicgll,m doclrtlcl w rvl,sokości: nic dot_vczJ
2. W spóldziclniaclr: nie dolt,cz,"- iestenl czhnlkicn Zarzadll (od kied) )|
nic dotl,c4,
- jest§m cz]onkicnl radv rraclzolcze,j"| 1od kied}1:
nic doq,c7!,
- jeslen cz]onkien] konrjsji lcwiĄ,]ncj od kjed]):
nie dot),cz),
1.

Z tego t),tułu (Jsi4gnałcm(ęłam) \\,rokll Llbicgł}ln dochód \\
3. \\i tirnclacjaclr plorladzących

rrl,sokości:

dziłłahośćgospodalczą: nie
kied]): nie dol)czt

nie dot}cZ!

dol},cz_y'

-jestcnl członkicnl zar7Ąlu (od
,jeslenr cz}onkiem radi,nadzorc7cj Od kiedi):
nie dol)cz},
jesteul
lic dotl,czy,
czlonkjcn komisii rc\ri7! inc,j G]d ki€d] ):
Z 1cgo l},tlllu osiagnąłen(ęłan)w roku ubicglyrn doclród u rvl,sokościl nic dotvcz!

VIlI.

lnnc dochod1,osiąganc z tvlułLl zatllldlrienia lub innej dzia]alności zarobkorvej irLb zajęc.
ż podanicn k\rot u7J.ski\\,an!ch 7 każClcgo l},tulu: l39 406.51 żłumo\\,a o pracę Skalbnika
Cnin1. dochtirlnqza z 1}lltlu dzialalności gospodarczcj ]60 868.6] z1,

IX,

Sk}adniki

ilicnia ruchomcgo o

\\,alt()ści porvyżcj 10 (X)0

nrcchaniczn_vclr należy podać markq. nrodc1 i rok proclukcji):
- sanrochód osobow} skoda Superb.Iok plodukcji 20](]

sanrcchód osoborry Skoda I"abia. rok produkcji ]017

z]otlch (ri przl,padku poiazdrnl

x. Zobo\łiążaniapienięme o lvartości po\łfżej 10 000 żo4,ch_ \\.tym Zaciągnięte kedyty
i połczki oraz warurrki, na jakich zostaŁv udzielone (tobec kogo, w związku z jałim
zdaĘeńem.

w

jŃiej wysokości): ńe doł,cz!,

skla.linl

iat. iz na podstarr ie art, 1,1] § 1 Kodeksll kauiago za
podanle nieplalrd1, lub zatajenie prnrrd1 9ro7i kirł pozba\\icnia rvoiności,
l)orrr zszc oślliarlczcIric

\fśzclonów. 26,01.202l r,
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lk:-ą-

(podpi.)

llI Niewłaściwe SkreśIić,

l2|Nie doryczy działalnościwytwórczej W rolnictwie w zaklesie produkcji roślinnej i zwielżęcej, W lomlic i żakresie
gospodarstwa rodzinn€go,
[3| Nie dotyc4, rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniow}ch,

4

