
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Radnego(ej) Rady Miasta Płocka v

... tO ..OL ,dnia ..1.1..,.O..~ .Żr,Ż: w../.g r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową,

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A~~:.~i.~.~!.:.~~:.~~~~:.~~~'..lJ{21(ł ttf)6:J)Y1LENfi /)Qtto.~tl3jJ~ .
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .0)." ..08. e•.4.3.'1.7.. w fE.Oa.c. .
-1) (Jto{J..(1 ...Zl1J!!:;fiD. ...OPI.E.II./ 2D.&Q).jOTfY.Ćr. ..$.P.2iXJ ....-:S.P.E.CTf}-LJ.5[t!..R%P!CgOflltS.TtłR.$.2!!/J.5'15~
!-) ~ZIlP.J:ffJJ.'{'~>..2ff::..tli. ..f.fll:J.łJ-ł JJlDD.U..OOI Lfł.: /J ..e.i.ooL.u. 7': .ffD/() 'I<r .
lb) .lJR2f).V ..t1J.t:l~lfl. f.tQa{e:. .

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z
art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:

I.

Z~sob~ pieniężne: .. r , tĄ '!;; '7 ~4 ~ <6fi L
- środki plenlęz~e zgromadzone w walucie polskiej [- .r. N. .
5TY:tr!.OA.ł.'9 /:t.6;j tfPJf)1Ck. OOf<ĘY!?nf"l. .

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ..Nltz ..J;bT'll,,?Y. .

- papiery wartościowe: (VIE J2::>.TY.L2...Y.. .

.................................. na kwotę: Ń..I.t::; jX)T.y.C.2.Y.. .
II. ••/ - '1 - ~ V
1. Dom o powierzchni .,!łJt;: .:P.Ql."c.~ m', o wartości: N.l.l::....illl.yG'l .., .

tytuł prawny: rv.lb .;p;)T.':((,2.~ .
2. Mieszkanie o powie~hni: ·..Wr.I./..I ;.:-m', o w:rtośc~ w. ą;;?Q ..PLM .

tytuł prawny: L.i:ŁA fYo.5.,L s.p t.llZJ.tt::;L{ II7. .
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: .N.J8: ..~r':-{.[2y ,powierzchnia: flt.lL;;..:I2ofr.C.Z ..'(. .
o wartości: 'rJ.I.E:. ?);;).1VL.l~ .
rodzaj zabudowy:.N.i.E J)o./.Y..c.l.-.r. .
tytuł prawny: .N E. mTY.c..2.'I. .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ..tJlle. J2P..TtrL.z..'(.. .

4. Inne nierUChom!' ci:
powierzchnia: ~ ..7.5~ 1l1.~ .D2J.t!}.t.IL.{f f!,EtJ.ljE..I1:C.YJfV.f) .
...........: ~ /l.~..g'O~.VY.J.~.;Glt.f<fł.z. .

~~artOscl •... ·.·.·.•. ·.··•.·.·.·~.·.·1g.g?g..liP?·.·.·.·•••.....••.•••.••.....••.......•......•........••...•••....................•..••....••.•.....•......•••.......•.....•.....



r /

tytuł prawny: O') ):J f}.15.NO~·c.····································T····':····· .
...............................bI···5!?ń.t:..D2/ELL7.l+. ..),)f:V+SNf7.J.C. .

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

·· ···..·IiI~ tJ.;>TYC2i···.······· ······ ··.· .

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ./tVIE. l.)o..l.'(.c.l.(( .

Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: YV.I.e. P..f?.T.yL.&.'( .

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: (Y.I/;;;, P..if.'(..0.Z.y .
.........file:: J:».TYL.1.'j .

Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: JfY.K .J:J:?f.i.f.CZ:.'(.. .

IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których

uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

NI E.:: ..])qJ~.(.7}f. .

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: IY./J..:;:-: ])a!Y..c..2.'f. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ivu:...i/q[YL.Z..'1 .

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: ..fY.I.E....J)o.7.Y{2 ..'( .

Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...'IJJ..It;; ..W.T.yLZ.'f .

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku

~o~~~p.~.ll~7E~.~p~gTV.7.1.irr~~:.~~~~~.~.~.~.I~~~~~.~~:.~.i.~ ..~.~~~~~~.:.~~~~~.~.~..~.~.~.I.~.~~.:.~~~~.~:.~~.~i.~~.i.~..i..~.~.~~..~~.~~.~~~:.~~

VI. /

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ..121J!IlćflL.f{Q.Sc; .
.L"':o.~:P...Q'P.HR.Otił l~D ts.op~ f3.o.pl). G.f.l./b../..rY.ET P.rZ1Q1Ef..I.}l!./I .
- osobiscle JY.1.t.l .

- wspólnie z innymi osobami. N.J.73::. J!.o.TV,LL1. .
···..·..····..·····..·..·············....··..·..····Od··'01' ':" 6'8": Wf~"""""""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ••••••••••••••

Z tego tytułu osiągnąłem(ę/am) W-rOKI:j ueie~~ przychód i..e66Re&W wysokości: ...t12.., ..rW ..PLD/.. .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać

formę prawną i przedmiot działalności): ..r.1..{.E. ..!J)rffl.{.0.?}f. .



- osobiście wu: ..P.o.trc...~.y .
- wspólnie z innymi osobami rY.lb.. w.fil.Z.y .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N.J.c W.T..i.t.2.Y. .

VII. 1", -.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): p.J/./.l? J;P..J..Yl,,2 ..:(. .

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): 'rI..I.. l7.. iai.Y r.. ..7.i .
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .rv.Jt:; D.o1Y..C.z..t .

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..lrt.}.f3.: lJ.;).1!i.t~.y .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: rl7..Ę ;;~;:i1.'f.CZ..r .
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z

każdego tytułu: .2 7Y..rllŁLI. lJ.r1'O.L5.':t ..o f?,R'ftCh. .....d)./1..6....98./t.,..:F.lr?LY.V. ...97..O:lQf,-::.f!{O:O'.2zJ/8
.....: ~..2)2.A20~ ..PfJY..t3~;r1-o~"Ol ~·24.O~~:;~
.....P/ET i1 i.<.fiPfl.l:J (].l W2[(1 :Pto.tJL Vl. Ą1v. 1.'1/".0 'L CPl.a4.04.-:.!Ą,.Dt;. Zol?
.......................................................................................................... N1.f.9 to tenc04tlN E. .

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę,

model i rok produkcji): ~.f1HoCJfo.D b.b.O.G.O'.LJ ..y.. t.I.r.1:?O.e..U. C3 k'.O.d6 ..y. .

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały

~~~i.~.I.~.~.~..~~~.~~w,~~:tY.t~k.r.. ~~~~~~~~~:. ~ !.a.~~~~.~~~~~~.~.i~.: .



CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

p.ro..?.u .....!!.2.~.Q..~L(}f .
(miejscowość, data)


