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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

wójta,zastfPCYwójta, sekretarz. gminy, skarbnika gminy,kierownika Jednostki orgenlZllcyjneJgminy,
osoby zarzlld%ajllcejI czlonka organu Zlrz,dzaJ,cego gmInn,. 01Ob,.P.r8wn,

oraz osoby wydaJllceJ decyzje administracyjne w Imieniu wójta 1

, ...u:r.};'.Q.g.~..uu oo,dnia O.~:o.Q~,.~QAO
lmlejscowost)

Uwaga:

1.OsobaskladaJllceoswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawd,., starannego I zupelnego wypelnie-
nia kazdejz rubryk.

2. Jezeliposzczególne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac _niedoty.
m:. ..

3.Osoba skladajaca oswladczenle;obowlllzana Jest okreslic przynaleznosc poszczególnych skladników majat.
kowych,dochodów I zobowillZln do maj,tku odr,bnego I majatku obfttego malzenska wspólnoscia ma-

~ 'i.tkowll. -
4.Oswiadczeniemajatkowe dotyczy maj'ltku w kraju Iza grania.

5.OswiadczeniemaJ.lkowe obejmuje równiez wierzytelnosci plenl,zne.

6.WczesciAoswiadczenia zawarte sa Informacje Jawne, w cz,scl B zas informacje niejawne dotyczace adre-
su zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz mlelsca polozenia nieruchomoscI.

czesc A

Ja, nizejpodpisany(a), ~~.\.2~o~.§.b)..l.J~.~~\.\12~ L.~~f:.?.i.~2~.t ,
(Imiona I nazwisko oraz nazWisko rodowe)

urodzony(a) .A.5.\.Q .S.~..A.~.I.r , W .....5.l.e..l~~........................................
,

u......................................................

u'r"'" u. .............

u~.~.;?.~.fi...~~Q.~~...~..fi.:...~ ~~~.~~.~.\..~.~~fft~~ ,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pOzapoznaniusie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci go.
spodarczejprzez osoby pelniace funkcje pUbliczne(Dz.U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162,
poz.1126,z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r.Nr26, poz. 306oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 9841 Nr214, pOI.1806)oraz
ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23,
poz.220,Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 12711Nr 214, poz. 1806), zgodnie 'z art. 24h tei ustawy
oswiadczam,ze posiadam wchodzace w sklad malzenskiejwspólnosci majatkowej lub stanowiace m~ maJJtek
odrebny;

I.

ZasobyPien~ezne.: r tJ- srodkiplenieznezgromadzonewwaluciepolskiej: S.~..JX~2l~L ~ " "...
" , , ...........

" ..." " , " "... u.o... u ".".................

- srodkipienieznezgromadzonew walucieobcej:.." li\)~ m!1.g1uuuoo "" "...................
... ,..., ..., " " , ,...".........

" ;........................

- papierywartosclowe: P..\i... .~t z"1 ,, " u " ", ,

... "'0'.' " ..u " "".. ........

na kwote: ~~~...m-:r.t g ~ ...u " " "..
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II. . .

1. Dom o powierzchni:».\\..mJ:1q(m2,o wartosci:»&..~1.. tytulprawny:..~~!..~fS.!t.......................

2.Mieszkanier p'owierzchniA9.1:~'m2,cwartosci::3~.!11r.~ tytul prawny: ..I!~".~............................
3.Go~arstwo rolne: ~~lrol1l -( - ~20 Tt>.n.lJ - (- '" bft ~

rodzajgospodarstwa: D.(;'QkN.QIQ\'.l~U&le ~ powierzchnia: f>...~?J.hg.............

o wartosci: ..~.QQ...~.+.OO ..~N... ....

rodzajzabudowy:~.t).1."'.i.~...l\11\'].~~.LlJ.'i..!..XN.o:1.Y!'.vbJ...~Q:l.~~.\~1:(~...................................

tytulprawny:..~t1).~.tl9.~.. ..:..li~ A...~~ AlQQ.{.~.l. .................................
Ztegotytuluosiagnalem(elam) w roku ubleglymprzychódi dochód w wysokosci: ~Q..fm,,~...~.

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia:.D~!~ :D~\~.t~.\~~W~.k~N.~ Q ~,...= '!Q 4~QQl1~...~.c1i1>.N.~..
.

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

o wartosci:...2lro. ..~.. .OO..~~ ..~... J ........

"L.'t.. "'::""'".~. ; ......
tytulprawny:....~~f1:l.NQ~.M ...i~ A.....~~.~O..l.~.. ,..(0

~tr"".~i1[~~j.:..~~6!t.rl.h.Q'l.kiO:1.f.M~fL4:..~!1~.~.~lr.~.,:ttr~.t ~tU:~m.:.b1~r.r~~.~.
1.OQt1. ~\~"\f.S1.t~Lm~ ;L'l':IUVM l O ~ci W~. \ttl. ffi'"'o YQ.f\UNi"\J~~~~

III.

Posiadam udzialy w spólkach handlowych - nalezy podac liczbe I emitenta udzialów:

...L1~~...~. ~ X ... ..............
..........................

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

udzialyte stanowia pakiet wiekszy niz 10% udzialów w spólce: ...l.1J1 ~~.g,:L..............................................
" ' ...............

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ..N.\~..~&~t...................................

.. .......

IV.

~~,i.e.~.~TIJ~t~~.~~.~.~~..~.~.:~~~::~.~.::~:~.~~~.~.~.~:~~~.~.::~.~.~.~:.:~~~~:.......................................................
..................

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

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akcji w spólce:

.."ll roIY tllt~ ....................................
Ztegotytuluosiagnalem(elam)w roku ubieglymdochódw wysokosci: ...b\~...~tt~t;t...................................

V.

Nabylem(am)(nabyl mój malzonek, zwylaczeniem mienia przynaleinego do Jego majatku odrebnego) od Skar.
bu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, Ich zwiazków lub od ko
munalnejosoby prawnej nastepujace mienie,którepodlegalozbyciuw drodze przetargu- nalezy podac opis

mienia i datenabycia, od kogo: "'."" ...........

:l.:.J:>'21frt~.a: ~m~M!.~.ft...O...~~\~~~!UH,,:,~,".~.~.~,Q~A~.,m>..\)~At)..ttttt1~
2.:.tn.lft.tt9:..~~.1.~.~~..Q..~Q\~.U.~.lU.::..WD.t.\~.ht~'..Q1..u)..~1>..utt~...~)!'N1..:P.~.~.

.............
no ...,



Dziennik Ustaw Nr 34 - 2226 - Poz.282

/
!

VI.

1. Prowadzedzialalnosc gospodarcza2 (nalezy podac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): ~\f oor.t.C2.i..
"... ..........................................

- osobiscie ..~~i m1:1c.~~ ................................
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""'" ........................................

- wspólnie z innymi osoba mi ~l~ ~~Y , """""""""""""""""""""""'" ..,...

" """"" ,.. ,... "..........

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym przychód i dochód w wysokosci: .\1\i..tXJl1.t~'l.............

2. Zarzadzam dzialalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnosci

(nalezypodac forme prawna i przedmiot dzialalnosci): ........................................................................................
..""""""""""""""" .........

- osobiscie ..llI1 roN.~! , ".. " " " ..........

" """"""" """"" .." . " .., .

- wspóln ie z innym i osobami \.)J.l c1X>1:1.~~X.. " .............................

. """ ..."""'" ".. ".

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci:...~~l...~.lQ,Y.................................

, """"""'" , , .,. , ... " """""'"

VII.

1.. W spólkach handlowych (nazwa, siedziba spólki): """"""""""""'" .." ,... :.....

..."... ,.. , ..........

- jestemczlonkiemzarzadu (od kiedy):J.,u.~.~..J~;~...~f.~.: g1) ~.~.~,..~~......................
"'" " ,. .. , """""""""""""""""

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): \\.\t;...Q;:)1~1~.tt..................................................................

,. ".. , , """" ......................

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .\n.i...m1C2..i.................................................................

.. ,.. ,..

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: .J~~...~1Y.Qt................................
......

2. W spóldzielniach:

ll\'er ~1!~~~ " ..................

, .....

- jestem czlonkiem zarzadu (od kiedy): ~~...1):),11.~~~. """" """""""""""""""'" ..........................

,... "

" ... """"""""""""""""""'"

- jestemczlonkiemrady nadzorczej3(od kiedy): ~}.t Wrl.~tl..............................................................
"""""""""" " " .................................

""'" , ,... """"""""""""""""""""" " ..". .............

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ...~\~...~.t.kl............................................................
... """""""""""""""'" ,. " ,

Z tego tytulu osiagnalem(elam) w roku ub!eglym dochód w wysokosci: \).~t;..~~.~.t~........................
". """" ..." ...............



~.

3. W fundacjach prowadzacych dzialalnosc gospodarcza:

.~)j; ~ .c.}~..o : .." u..u ............

f

... ; 1 ..........

- jestemczlonk.iemzarzadu «<?dkiedy): ~...~.~T """""""'~?':;"""""
;............

- jestem czlonkiem.rady nadzorczej (od kiedy):..tJll:..m11.f~~...:.~ : :.....
o ,

"""""""""""""" ., .............

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej(od kiedy):.~...~.Q,:t...................................................................
.." ................

Ztego tytulu osiagnalem(elam) w roku ubieglym dochód w wysokosci: ..Ull...~t.~':(................................

~ .....................

VIII.

Inne dochody osjagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot

uzyskiwanychz kazdego tytulu: ~~j) J~ ~~..~A...~ :l1O~.~~ ~1~.AO~.~:t:n51ft,"
m9tQ;v...Icl...~~.t ~ j)~~ft Q't.Oi"z..Q\Q.t...Q~1Q~~..1\'~~..~.N.................
.. .........................

..... ,..........................................................................
..ó......

IX.

Skladnikimienl:aruchomego o wartosci powyzej 10000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy
o . ~

podacmarke,model i rok produkcji): ...~rE ~n.~2c~ ~ ,.......................................

.

... . """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ...............

.. """""'.""""""'" .. ,"'" .:.. ...........

, , , u..."""""""""""""""," """""""""""""'" u......................................................................

.. , , ..........................

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10000 zlowchi 'w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiazku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): ..............................

..l'~ntr...lt.\~~1N.~...A...~l" ~6:.Q~.t.~. ~ ~lE...~~..~,..ft. ~i\:....................

..~QJ.~.. .A"~...m...oo. .....~.N.t ...............
~.9lQf:}.\.~l:6'."J~......~Q:f4.~ ~~.\t~ ~.~ ~1~L~.~ ~"'rJll,..~OO..:::.~'§.L..4~.,9.Q.:?tIJ

,... , ...............

." ,." .,., " . \............
ft

, .. ..; ..I : ,........

. ...,'... .""""""""""""""""" ........................

...'.. ,...........
"o,

, .. , """ u <:at"""" ............<.,

,.. .. .. ......................

.". .., """""""""""""""""""""""""""""" ........................,
~ -'

".. ; ., ..... ,. .................................. . t

.,, '" .. .~ """""""""""'" ......
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CZESCB

~

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Y~~...\.Q.~:~~..w.y;)".............
(mrejscowosc, data)

AIN~ W\'e.........

\Ul ,""""" lpod

1 NIewlasciwe skreslic. "

2 Niedotyczydzialalno.sciwytWórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie izakresiegospodar.
stwa rodzinnego.

3 Niedotyczyrad nadzorczychspóldzielni mieszkaniowych.



Dotyczy: - Zastpa Prczy-lal Sekman Mi8S1l SkattItfi Mi8S1l

-lCieIownik jcd/ll)Slki orpniz8cyjncj smfny

- Osoby ~dzIIfi," I czlonkowie elpn6w Z81%4dzaJWd1smlnnymi osobami prawnymi

.Osoby wydajllcc dccy7Je administracyjne w Imieniu prezydent.

,.

OSWIADCZENIE.
,~ -,

. ~

Ja nitej podpisany( a~ ~f2l.(?ll.\t.~.."...l&:??tQl:\. ~.~~l " :....

. W\ fi) O ~ l} '(lmi91~) OG~ )~S 'At2A ~\Jzatrudmony(a) w ..." ..~~ ft:."r.t" "Q!:l. f .~.." na stanoWIsku... :r.v.IY-.",~...".\rl~~""...""".
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U.Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pózniejszymi zmianami). zgodnie z art. 24j ust. I i 2

I. Oswiadczam. ze maltonek(a) prowadzi dzialalnosc gospodarcza na terenie Gminy Plock

.'ut t:t1r1.t.~'l : ..............
(rodzajdzialal~i)

2.0swiadczam. ze matzonek(a) zawarl(a) umowe cywilnoprawna z organami gminy.
jednostkamiorgan~zacyjnymigminy la,bgminnymiosobami prawnymi":

.~.\§... .rot'fc..L't , " :...................
(rodzajumowy) "','

3. Ponadto informuje, ze malzonek(a):

. irol ",»')!:...oo ...\~'l,,'f. , ..............
(miejsce zalnldnicnil)

naterenieGminy Plock zostal zatrudniony lub zq1ienilstanowisko w :.
a)jcdnostceorganizacyjnej samorzadu terytorialnego
b)zwiazkujednostek $amorzadu terytorialnego
c)podjalprace lub inne czynnosci zarobkowew spólk~chhandlowych, w których co
najmniej50% udzialów lub akcji posiadajajednostki samol7~du terytorialnego

"

. odpowiedniaodpowi~ wpisac w pankcic 3

::I I

W przypadkuzaistnienia w przyszlo~ci okollczno~cliWymlenfonychw punkcie 1.2 i 3 zobowill}Uj~si~ do
poinformowaniao tym pracodawcy w tcrminie 30 dni od dnia zaistnicnia przyczyny sklad8{1iao~wiadczcnlaI
informacji.Jestem ~wiadomy (a). tc niezlotenic powytszego o~wiadc7.cniaw terminie ok~lonym w zdaniu
powytejpowoduje utrat~ wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno byc zlotano do dnia zlotenla
oswiadczenialub inform~ji oraz odwolanie lub rozwiflZ8J1fe'Umowyo pl'IICebez wypowiedzenia najp61.nieJpo
uplywio30 dni od dnia. .., którym uplynlll tcrmindo zlptcnla olwiadczenla lub infonnacji. .
Podanienieprawdylub %,ftajenioprawdy w olwiadczeniacho których mowa w art. 24j ust. .. albo infonnacJ~o
którejmowawart. 24j u~.2. powoduje odpowicdzlalno~cDapodstawie art.233 § I Kodeksu karnego.

Plock,dnia.D~..~a..~ \b1

)
...~~ ",...

~ I
. podpl.

. .J, ,


