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MAJArKowE - )t6?e*T n

w6jta, zastgpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarz4dzajqcego gminn4 osobq prawnq
oraz osoby wydaj4cej decyzje administracyjne w imieniu w6jtat

(mieiscorvoi6)

Uwaga:

l.

Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana
wypelnienia kaidej z rubryk.

jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego

2. JeLeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6
dotvczyrt.

lig

3. Osoba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest okreSlit przynaleino56 poszczeg6lnych skladnik6w
majqtkowych, dochod6w izobowiqzait do maj4tku odrgbnego i maj4tku objgtego mal2efsk4 wsp6lno5ciq
majqtkowq.
4. OSwiadczenie maj4tkowe dotyczy maj4tku w kraju i za granicq.
OSwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wnieZ wierzytelnoSci pienig2ne.
6. W czgSci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czgSci B za5 informacje niejawne dotycz4ce
adresu zamieszkania skladaj4cego o5wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomoSci.

cz4sc A
la, nizej podpisany(a),

..

urodzony(a) .1.1.,..C'|

(nriejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

z dnia 2l sierpnia '1997 r. o ograniczeniu prowadzer-ria dzialalnoSci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz4dzie grninnym (Dz. U. z2018r. poz.994),zgodniezarl.24lltej ustawy oSwiadczam,2e posiadam
wchodzqce w sklad malZeriskiej wsp6lnoSci maj4tkorvej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:
po zapoznaniu sig z przepisami ustarvy
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-Srodki pienigZne zgromadzone w u,alucie obcej:

papiery wartoSciowe:
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Dom o powierzchni, *.,dd rrr', o

2. Mieszkan," o oo*,., )^ur'C8.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ...1'l-L9..

wartoSci:

tytul prawny: ...................

-;;aftosci:J0p mC :;;;,r, .r..-p-ai^e.lotr"l.
\\
A ^l
.CI* .c{42W........... powierzchnia: ..............

rodzaj zabudowy:

III.
w sp6lkach handlowych - nalely poda6 liczbg i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wigkszy niL10Yo udzial6w w sp6lce:.

Ztego tytulu osiqgn4lenr(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....

,w sp6lkach handlowych - nale2y

podai liczbg i enritenta akcji:

akcje te stanowiq pakiet wigkszy nizlOoh akcji w sp6lce:

Ztego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek,
odrgbnego)

z

wyt4czeniem mienia przynaleilnego do jego maj4tku

od Skarbu Paristwa, innej

paristwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du

terytorialnego, ich zwiqzk6w. komunalnej osoby prawnej lub zwi4zku metropolitalnego nastgpujqce
mienie, kt6re podlegal.o zbyciu w drodze przetargu
kogo:

....

-

naleLy poda6 opis mienia

...a....[........
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datg nabycia, od

vI.
I . Prowadzg
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dzialalno6i gospodarcz q2 (naleZy podai fornrE prawn4 i przedmiot dzia.lalnoSci):

..

.. . ..

dCqe*rlv.

-osobiscie

. O

\

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglyrn przych6d idoch6d w wysokoSci: ....

2. Zarzqdzam

dzialalnoSciq gospodarcz4

lub jestem przedstawicielem" pelnomocnikiem takiej

osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ....

VII.
l. W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ....f-.-g-.....d...,01t*r[
- jestem

czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gn4lem(glam) w roku. ubiegtym dochod6w wysokoSci:
2. W sp6ldzielniach:.

-

lrie"

.drO]q0r.C^a,.

(\[

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestern czlonkienr rady nadzorczej3 (od kiedy):

-

jestem czlonkienr komisjirewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytulu osi4gnqlen-r(qlanr) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci: ....

3. W fundacjach prowadz1cych dzialalnoi(,

- jestem

czlonkiem zarzqdu (od kiedy):

-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)..

Z tego tytulu osiqgn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

....

VIII.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6, z podaniem

IX.
Skladniki mienia ruchomego

o wartoSci powyzej

10.000 zlotych

(w przypadku pojazd6w

Lat.Lspl2.rz*f,-i9

x.
Zobowiqzan ia pieni g2ne o warto6ci powy2ej 10.000 zlotych, w tynr zaciqgnigte kredyy i po?yczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo. w zwiqzku z jakim zdarzeniem. w jakiej
wysokoSci): ... ....

....^di.Q,.......

drO.

rowyzsze oswlactczenre skladam swladomy(a), i2 na podstawie art. 233
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoSci.
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(nriejscowoSi. data)

Zgodnie z art. 13 og6lnego rozporz4dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 krvietnia 2016 r. infornrujemy, 2e:
I . Administratorem

przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Plock, 09- 400 Plock, Stary Rynek

2. Kontakt z inspektorem ochrony

danych

-

l;

iod@plock.eu;

3. Dane osobowe przelwarzane bEdq zgodnie z przepisarrri ustawy o samorz4dzie gminnym (Dz.

U. 22018

poz.994);

4. Odbiorcami danych osobowych bgdq wylqcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepis6w prawa;
5. Dane osobowe przechowywane bgd4 przez okres 6 lat;
6. Kaldy ma prawo do 24dania od administratora dostqpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania. ograniczenia
w przypadku kwestionowania prawidlowo5ci danych;

Kahdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych;
8. Podanie danych osobowych jest obowi4zkowe na rnocy ustawy o samorzqdzie grninnyrn (Dz. U. 22018 poz.994).
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I Niewla5ciwe skre5lii.
2

3

Nie dotyczy dzialalno6ci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie
produkcji roSlinnej i zwierzgcej, w fornrie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad na<lzorczych sp6ldzielni ntieszkaniowych.

