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kierownika jednostki organ izacyj nej gminv.
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Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego-i zupełnego

wypełnienia każdej z rubryk.
2, Jeż,e|i poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eży wpisać ''nie

dotvczytt.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynaleźność poszczególnych składników

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

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe otlejmuje 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.

CzĄŚC A

J a, niżej podpisany(a), \Ąc- GT Dottneuk,ą

5kĄl

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 199,7 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarozej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2011 r, poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca l990
r. o samorządzie gminnym (Dz. lJ. z f0|8 r' poz, 994), zgodnię z art, 24h tej ustawy oświadczam' że posiadam

.wchodzące w skład małzeńskiej wspólności maj4tkowęj lub stanowiqce mój majątek odrębny:
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-środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: \)ł'oę- .\"oĘu]]

- papiery wartościow.. .......)]..ł*s- d,iltq**^ł]

na kwotę:
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powierzchnia:

tytuł prawny: ..............l).łńv .cĘxql

uI.
Posiadam udziały w spółkach hand lowych - nale'ży podać |iczbę i emitenta udziałów:

..Ą,'^R"......dłtv!.*,{::..........
\t

Z tegot}.tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokoś.i' .l\&ltv .t"\i.ł"
\ ,l

tt

akcje.te stanowią pakiet większy niż lOYoakcji w spółce: . 
j] 

. n,ńv. .cto !c.ą'l
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V.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna7eżnego do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu

terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej |ub związkl' metropolitalnego następujące

mienie, które podlegało zbyciu,w d.rodze prz;tarsu -.nalezypodaó opis mienia i datę nabycia, od

kogo:........ ..\).Ąl*.v. ffi\*l.........
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1. Prowadzę działa|ność gospodarczt,,9^!"? n"$*.PTę pf?wną i przedmiot dziaLa|tości): .......

- osobiście . ............\.lii.r'.... .de.jr.rt}iJ.:| ' .)......]...\J

- wspólnie z innymi o sobami ..)l M,'g......ę.\,.aJ1lł"ąl l......

Z tego tyh}fu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚci: ... .

VII. i\, " l -t

1 . W spółkach handlow ych (nazw a. siedziba spółki) : ..'''''').łłlr. ilD. Ęł&{
r)

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ....\\.n,ur ..l,oĘq::

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..)).ł,r,'r...fu\'.*q:'...............'.
\J

lr ' ^il I -- \l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) 1rgku 
ubiegłym dochodów wysokości:...]ĄĄ'"(" .ąo.\\.'.......

2. W spółdzielniach: ...)|.{ulr.ę'. c{,\ę{{::

- jestem członkiem zarządu(od kiedy): ......)).l.w\.l" ctc]q!.}4...................

- jestem członkięm komisji rewizyjnej (od kiedy): ......))..ł,r^t'. fohi.'*t)].....''.............j.*.....
\ tr

Ztegotyfutu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoŚ.i',.[ł\.L...cl.ł.fqc;'^1)\/\
/)/ -'llu
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3. W fundacjach prowad zących działalność gospodarczą.. . . . ...Ąrt.Q.....cp.tt{!.ł&ł"'\ "" 1"

{ - jestem członkiem zarządu(od kiedy): .....)].nn,r9... 
'bĘor

lt

- jestem członkięm komisji rewtzyjnej(od kiedy)..):.Ńę.. de\t.u1)l
\,1

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartoŚci powyżej 10.000 złoĘch (w przypadku pojazdów
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Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a), tŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Ę"^s w .tr.I.0 !, trr].łl, v
(miejscowość, data)

Zgodnie z art' 13 ogólnego rozporządzenia o ochrclnie danych osobowych z dnlaf] kwietnia 201,6 r. informujemy, że:

l' Administratorem przetwarzatych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09- 400 Płock' Stary Rynek l;

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych - iod@płock.eu;

3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie zprzepisami ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018 poz'994);

4. odbiorcami danych osobowych będąwyłączttie podmloty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów pfawa;

5. Dane osobowe przechow1tvane będą przez olrres 6lat1,

6.Każily ma prawo do żądaniaod administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania' ograniczenia

w przypadku kwestionowania prawidłowości danych;

l . ńzay ma prawo wnięsienia skargi do organu nadzorczego,którym jęst Prezes Urzędu ochrony Danych osobowycń;

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy o samorządzte gminnym (Dz. U. z 2018 poz.994).

l Niewłaściwe skręś1ić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie

proclukcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresre

gospodarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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