
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Radnego(ej) Rady Miasta Płocka

............ .t. .OeK , dnia ~~~.~: ..20.!.~ 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 dotyczv".
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.~.~!.:'~~:'~~~~~f):~A'J1W..M.I.l(}e..v.( t.J(,Q.H/.JQ.l?~ .
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ~.9..1.0.J.•.I.~.K.' w pb..CC./1.c!. .
.... \J..I.~..~J\.P..~AJJ..~~.A-f;:.KO.rJ~.i.H.qrHo~U2rł1..(t .H.!}-J,f).hl.l~t(f.ClJi) H J:f.tlll~.(fU.{E~ .
.... :i)e. U~.0·4.TLI. tlĄ: H. }ł;.OCf{.J .
.....1).~..Q.E-.~.TO .(2 J)..b:Uy.G.4..T IIIVI... VH.IJ.H B PbDCk I). .

(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.

~:~~:~ ~::~:~~~::Zgromadzone w walucie polskiej: ~.Q.~.y!.p.R>.rr.f.V..~OLJ.If. 4.Q.9...*-.<kQ.{ ..~ .
....~Q(\JrO ~(U. ~D~ 0:: t4!?'Po't-:~l::?a1l.!Ą.~ .J.~..i..t; '5../K~ ..A!. t.-.Ok. n-1.1 HbAA.N.M. ..t;av.~.Ą .
.......AO.~1.~.1.14·r····3.lg0.4 .

. dki . " d I . bcei: NI ,:;.. rvIT'Jr'J I.l.- sro I plenJęznezgroma zone w wa uCleo ceJ V. I/.\.I.I.~....(. I .

- papiery wartościowe: W.I? DD.l'1 ..~ ..'1.. .

.................................. na kwotę: /~.ł.~ DOT.I{.Q.':1 .

~I:Dom o powierzchni Q~.~ m-, o wartości: '!;?.Q'P.J?.P..o. ..~.t .
tytuł prawny: rt~bIVO.')C.~.AJD.B.~I.ItLIV. .

2. Mieszkanie o powierzchni: ~1f...VD.h'.r.~2..'f. m2, o wartości: .N.l[;. ..w.1.1.(2.~ .
tytuł prawny: IVJ.E DD.1.~.r.2...J.. .

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: t.tx../'J ..f.: , powierzchnia: 4. A..~.1..~..m ..l .

o wartości: AQO ..'Ol!.O 1..t ) .
rodzaj zabudowy: f?~:P..'1.N.~.U Hl.E?.J.:fl..Mfv..~ (..wrY.f!1.r ..1.. .

tytuł prawny: H\:;-.Ą:.~J~'O..*.\ /\JOtĄ-{ll.ALf.\Jfr .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ~.lF....Ool.f..r.l.i. .

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: UJf. VOT1.f~.~ .

o wartości: .i.VI.t:. )t).1'1 ..ClH .



tytuł prawny: ~.I.t=' ~\.~.D..\!.· .

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:

............. 10J.\:. M)1i..~.Y. .

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ,W.l; D.Or.f..\,l ..tr. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: N.I./?. D.iI ..':ł.cLtj. .

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: .IJ..I.I? Ur.p[1I,(:2Y .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .IlJ..q;...DO.P{~~ .

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:

..............N.I..v. DuT1...~. ~ .

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: }:!..V:. D.oT.'i..C2y .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: {I).I.E. [)Q.Ti'l2.''(.. .

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: l.!?,{t;: lJ:)}y.a.(.(. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..f.Y..I[J. D'OI::(.CJ......q, .

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
metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od
kogo: .

.....•..... . E .. /.l: 1A)l.~.r.l.~ .

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): .

...................N.lI;' P.oT.1('2.~ .
- osobiście IYJ.1.7..Do..f.iOi.4( .

- wspólnie z innymi osobami N./.e.:.QJ.[-f,12.'i. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: tuI.'G ..J)QT.f~.~ .
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać

formę prawną i przedmiot działalności): J\J.\.e:-..f.:h1.\-f ..al..tł .
......................................................................................................................................................................................................... ~



.• - osobiście N..If.. ..D.'01."i.ClY .

- wspólnie z innymi osobami ./Y..lt: v.ot1C1~ .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: IY.llł. D.Of:1.r.l~ .

~1~Półkachhandlowych (nazwa, siedziba spółki): .l~J.(?..D~li..~.ą .
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): lVJ.t;. D.O'T.{Cl.~ .

- jestem członkiem rady n1idzorczej (od kiedy): N.'J1 ~T.~Q.?~ .
..:~~ : :: :..·············..·······.················iii·············cif························..···························· .
- j tem członkiem komisji rewIzyjnej (od kiedy) N SAJ.r-:<. .

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: N.\.It. ..D.Dti.O"3 .
VIII.
Inne dochody osiągane Z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z
każdego tytułu: 2.fł.I.12Y.N..J.~..N..I..'f )J...v.tU~.V.~I.G....Mh:lŁ?~.ł..~..K.D.ij~/.H HOf.~lf.f)~D~i..rl.((..M.~'OJ:.{./ECklfC{)
..:v.F.1.e.&.4TV.Q..~ !-t 1ł. .Ct.~U ~.g...4.,1.,.5. ,.1 .2k y ..Vl.?f./t. ~.V.v.t.6J) .. .f11.1J:~11J:: 'Rb.otI:(d..
... .A~.g.6~.)i{)..tlk.) ..1tt?I.N~?łtIf)M.~.!~D..k ..19..Nr,J ..v.H.Ow.tr..łlt.[CĘlW~..~.4Q~.~k..~lWrrai ..o.~lj.~/.r;J)1Ą .. '~...
..~L.4.H.Q.~.I.Q.. 'HfłDL-.1. JąaQ.~.~I 4.l9.r!.. ~k. .. Ib.R.I!Tr.O. j ..()~ a.oV.f..K ..~)(.{9.U~/I!!.tt....J?UtTltO.ł:ł.r Q .. .s.Pr;,IJ(O!f/~!.~..
..?'i1..c.ł:(Qt:-:O.(h.l/~IflA f?'4J.p s.) Il/IW rr. 1P..Dgli*- .P. .. :-:.fA.cPo.. RJ .. IQIll!.rrp,.j P1.1.1/.7:.R /J:1(6..~ .
.P. J.fI.D 'Y.I.()IIL .HeJ..I.. ..v #..I9.~L !O ~1.li10 ....1.P.&.o. ą.k 0.I2V7.[O .
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechaniczn~h należy podać markę,
model i rok produkcii): ...J:ł ..f..R.[lf..De..':2 f?~/Y.2 ..J{L ...!?.}Of.p.!.. .w..o..~ -::.f9.PfJ.O'.:lt. LPPM.k.D1IVI.. ..tO/./8)
..............~%.1fJv.~.ft ł:(,.9.0'L.l\f.{bl t.{t>.!.r.~H4 .

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych. w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
·······:································f··i·~················· ····9Q~·:.:.:··iii················?·
......L.QtJ)~.t a:O..O k.o..H~ r.J .D..esr ..Tb C.Hr.Jb.ĄfU~ '!Ji.:1O,~,,'!:J6..::: lfJ bJRo/V .
........J~lt- C~L G. K.oW~.v..N..1r.~.)ltP.:' ~ ?9. ~.o.t>.tft.~.ItJl.llO.f..!t: D.Q :~.~t.d:.Ty .

••



CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 §
zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub

........1h:ocą 8!.OfJ..:.~()~~ .
(miejscowość, data) ~

~'I.../or.r!fl J..
(podpis)


