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OSWIADCZENIE MAJATKOWE

w6jta' zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika iednostki organizacvinei

!ll[il!y, osoby za%4dz qcef i czlonka organu zarzqdzalqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby

wydajqcej decyzje administracyjne w imieniu w6jtal

Gdynia, dnia 04.09.2017r.

(miejscowos6)

Uwaga:

1. osoba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rubryk.

2' Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale2y wpisa6
"nie dotvczv".

3. osoba skladaiqca o6wiadczenie obowiqzana iest okre6li6 przynaleznos6 poszczeg6lnych

skladnik6w majatkowych, dochod6w i zobowiqzaf do majqtku odrgbnego i majetku objetego
matZef skq wsp6lnoSciq majqtkowq.

4. Oswiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.

5. Oswiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniei wierzyteln06ci pienig2ne.

6' w czqSci A o6wiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czesci B za6 informacje niejawne
dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oswiadczenie oraz miejsca polotenia nieruchomoSci,

czESC A

(imiona i nazwjsko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 30.01.1959r. w ZWERZYNCU

PRZEDSZKOLE...NR 6 ............

UL, CHWASZCZYNSKA 28 GDYNIA ,.......,,.,

DYREKTOR .., ....

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej przez osoby pelniqce funkcje publiczne (Dz. U. Nr '106, poz, 629, z 199g r, Nr 1'13, poz. 715 i Nr

162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 119, poz.984 i Nr 214,
poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. u. z 2oo1 r. Nr j42, poz. jlgl
otaz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 508, Nr 113, poz. 984, Nr 1S3, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806),

zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, Ze posiadam wchodzqce w sklad matzeiskiej
- wsp6lnoSci maiatkowei lub stanowiqce m6j majqtek odrQbny



Zasoby pienigzne:

Srodki pieniQzne zgromadzone w walucie polskiej: ... 180000ZL""

- Srodki pieni?zne zgromadzone w walucie obcej: 1100 EURo""" """""'
- papiery wartosciowe: .,... N|E DOTYCZY. . .

na kwotQ: ....,,.....,.......... ... NIE DOTYCZY.. . '

.

1. Dom o powrerzchnl: .....-.... mr, o wartoSci: tytul prawny: NIE DoTYczY 
-

2. Mieszkanie o powierzchni: 69,80 m2, o wartosci: 300,000 Zt' tytul prawny: 'WLASNOSCIOWE

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ., . . - ., , ' powierzchnia: o wartosci: NIE DOTYCZY'

rodzaj zabudowy: .,NlE DOTYCZY ...tytul prawny: NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d

4. lnne nieruchomosci:

powiezchnia-

o wartosci:

1. DZIALKA LESNA- 19OOm2 - owartosci 40 00021

2. DZIALKALESNA - 3100m2 * o wartosci 30 000 zN

3. APARTAMENI - 42,39m2' o warto6ci 36000euro

4. APARTAMENT ' 39,91m2 - o warto6ci 36 000 euro

5.DZIALKAREKREACYJNA-1050m2-owartosci36oo0zlzDoMK|EMLETN|SKoWYM-70m2-

o warto6ci 160 000 zl

tytul prawny: WLASNOSCIOWE

t.

Posiadamudziatywsp6lkachhandlowych-na|ezypoda6|iczbQiemitentaudzial6w:.'.'..'.'.....

........N|E DOTYCZY .,..

tv.
Posiadam akcje w sp6lkach handlowych - nalezy podad liczbq i emitenta akcji: '

4 500 000 sztuk - DORADGY 24 .... . . . .. .

akcje te stanowiq pakiet wi?kszy ni2 '10% akcji w sp6lce: NIE DOTYCZY '

Ztegotytutuosiagnqtem(Qlam)Wrokuubieg{ymdoch6dwwysoko6ci:N|EDOTYGZY.'.''...''..''.'..''....''..'.'

Naby{em(am) (nabyl m6j malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrqbnego) od

SkarbuParistwa'innejpanstlvowejosobyprawnej,jednosteksamozqduterytoria|nego,ichzwiqzk6wlubod

komunalnej osoby prawnej nasrgpujace mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podae

opis mienia i datQ nabycia, od kogo: .. . NlE DOTYCZY "



vt.

1. Prowadzg dzialalnos6 gospo darczq2 (nalezy poda6 form? prawnq i przedmiot dzialalnosci): .....

-.,"rr.," . -lJ'"""?l#
- wspoln e z nnymi osobami ....NlE DOTYCZY.

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY

2. Zatzqdzam dzia{alno6ciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci
(nale2y poda6 form? prawnq i pzedmiot dzialalno6ci): ..........N|E DOryCZy........,.,.

- osobiscie .......... ... N tE DOryC2y......,,,.,.

- wsp6lnie z innymi osobami ...,...........N|E DOTyCzy............

Z tego tytulu osiqgnqtem(gtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DOTYCZY.

v .

1, W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ................NtE DOTYCZY........

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ........,.........................N|E DOTyCzy............

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................,,.,.N|E DOTYCZY............

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .....................NtE DOTYCZY.,,.........

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .....N|E DOTyCzy............

2. W sp6ldzielniach:

-jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ..,..............,.,..............N|E DOTyCzy............
-jestem czlonkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): .....................NtE DOTyCzy.,..........
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......................NtE DOTyCzy............

Z tego tytulu osiqgnqtem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ....NlE DOTYCZY..........,.

3. W fundacjach prowadzqcych dzialalnoSO gospodarczq:

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): .,.............................,.,....NlE DOryCZy............
- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..,,,.....................N|E DOTYCZY.........

- jestem cz.lonkiem komjsji rewizyjnej (od kiedy): .........,.,,.....,.....NtE DOTyCzy..,.,,,.....

Z tego tytulu osiqgnqlem(?lam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: ...NlE DOTyCzy.....,,.....

tx.

skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanrcznycn
nalezy podad markg, modet i rok produkcji): .,...TOYOTA CAROLLA 2003 R.................,.........
.....,,..................... MAZDA CX9 201 1 R.........,........

IL



zobowiqzania pienigzne o warto6ci powyzej 1o.o0o zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i pozyczki otaz

Warunki,najakichzostalyudzie|one(wobeckogo'Wzwiazkuzjakimzdarzeniem,wjakiejwysokosci):

@-K#*'wso,ooo,oozl
e/-kilfuae&t 35 399,96/000 zL - MultiBank zakup samochodu

{ / ...,.......@..........rr....rrr1.:r:..r1:rrrrrrrrrr,::i ....- '

czEsi B.

^'::: ::'l:::-:'l: ":::: :.:'u::' ::':i::::l:

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w pl

Powyzsze oSwiadczenie skladam 5wiadomy(a), i2 na podstawie art 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanle

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci'

Gdynia,04.09.2017r'

(miejscowo56, data)

1 Niewlasciwe skresli6.

, Nie dotyczy dzialalnosci wytw6rczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzgcej' w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

t Nie dotyczy rad nadzorczych sp6ldzielni mieszkaniowych'




