
OSWIADCZENIE
radnego

Sierpc, dnia 21.O9.2O1 4
(miejscowoŚć)

MAJĄTKoWE
gminy

r.

Uwaga:
l' osoba składaiąca oŚWiadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą' starannego i

zupelnego wypełnienia każdei z rubryk.
2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią W konkretnym przypadku zastosowania, należy

Wpisać ..nie dotyczv'''
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależnośó poszczególnych

składnikóW majątkowych, dochodóW i zobowiązań do maiątku odrębnego i majątku
ob|ętego mażeńską Wspólnością majątkową.

,1' ośWiadczenie o stanie maiątkowym dotyczy maiątku W kraiu iza granicą.
5' oświadczenie o stanie maiątkowym obe|muie róWnież Wierzytelności pieniężne"
6' W części A ośWiadczenia zawarte są intormacie iawne, w części B zaś informacie nie|awne

dotyczące adresu zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz mieisca położenia
nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja niŻej podpisany(a)' Zdzisław ou-ot'i[';" 
' ""r* 

sko oraz nazwisko lodowe)
urodzony(a) 17.10.1953 r, w Sierpcu.

Starostwo Powiatowe w Sierpcu, inspeKor w Reteracie Administracyjnym
(rn]eisce Żatrudn enia. stanowisko lub junkcja)

po zapoznanlu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (DŻ. U. z
200'l r. Nr 142,poz. 1591 orazZ2002 r' Nr 23, poz' 220, 62, poz' 558, Nr 113, poŻ' 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie Z an.24h tej ustawy oŚWiadczam' Że posiadam Wchodzące W

skład małŻeńskiej wspólnoŚci majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

t.

Zasoby pien ięŻne:
- Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 67000 zł lokata w PKo BP' współwłasność'

- Środki pieniężne zgromadzone W Walucie obcej: nie dotyczy

- papiery WartoŚcioWe: nie dotyczy...'.....'..'...'.'..'.'''

na kwotę:

il.
1. Dom o powierzchn i: nie dotyczy m2,
WańoŚci:.'.....'..'..'

t}łUł prawny: . . .. .... ... . . ... ....'....''.'..'..''..'.''..'..'..'..''.''..'.. .. .. .....

2. lVlieszkanie o powierzchni: 4o,20 + 7,03 + 60,02 m'Ż, o Wartości: 156000 + 80000
tytuł prawny: współwłasność

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:....................
o Wańości:



rodTaj Tabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułU osią!nąłem (ęłam ) W roku Ubiegłym przychód i dochód w wysokości: '...'....'.'..'..'..'..''..'

4. lnne n ieruchom ości:
powierzchnia: 0'0023 ha _ działka z garażem murowanym + 0,33 ha - działka rolna

o WartoŚci: 10000 + 33000

tvtUł prawnV: wspólwłasnośÓ

t.

1' Posiadam udziały w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorcóW' W których uczestniczą takie osoby _ należy podaÓ liczbę i emitenta udziałóW:
nie dotyczy

::: "'' :: ::::: : ::il:: :::i::1 :: l:': :::l1l::' :::'"'

' l::" lu':l: ::*"4:'1*:"'l* ::1: :::::''T :::':: : :u'ono""

2' Posiadam udziały W innych spotkach handlowych _ naleŻy podać liczbę iemitenta udziałów: ..'..'.
nie dotyczy.........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

1' Posiadam akcje W społkach handlowych Z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, W których uczestniczą takie osoby_ nalezy podac liczbę iemitenta akcji:
nie dotyczy.........

akcje te stanowią pakiet Większy niŻ 10 % akcji w społce:

Z tego tytułU osiągnłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości:

' "'.T',;,iTf::: : ::::: ::"i::: :::'l:-o:' - :"1:1 :*;]:;; ; r";l; 
;-;

Z łego tytułu osiągnąłem(ęłam ) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój matŹonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku odrębnego)
od skarbu PańStWa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ich
związkÓW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, kióre podlegało zbyciu W drodze
przetargu _ naleŻy podac opis mien a i datę nabycia, od kogo: działka gruntu o pow. 0,0023 ha Pod
budowę garażu murowanego nabyta w 1995 r. od gminy Miasto Sierpc w przetargu

:::::::::::::'-

vt-
1. Prowadzę działalnoŚć gospodarczą (należy podać formę prawną iprzedmiot działalnoŚci): nie

dotyczy



:::":1" : ::::- l-"liflll
Z lego tytułu osiągnąłem(ęłam)W roku ubiegłym przychód i dochód W WysokoŚci:

2. Zarządzam działalnoŚcją gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

::ti'::::l 1::::: ::::: :::T:::i-:1 I T:::t:l :i'::11:"*')' 
nie do'ivczv

::i":l: : l::11' -":"f"'l

vlt.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy...........'...

_ jestem członkiem zarządu (od kiedy): '.............'..

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

_ jestem cŻonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułU osiągnąłem(ęłam ) W .oku ubiegłym dochÓd W Wysokości:

v t.

lnne dochody osiągane Z t}łułu zatrudnienia lub innej działalnoŚci Zarobkowej lub ZajęÓ, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego tytułU: praca najemna za okres 1 stycznia - 21 Września 2014 r.
40715'98 + umowa o dzieło 1200 + dieta radnego 12000, łącznie 53915'98 zł'

tx.

składniki mienia ruchomego o Wartości powyŻej 'l0.000 zł (W przypadku pojazdóW mechanicznych

naleŻy podac markę, model i rok produkcji): nie dotyczy.''..'.'.

x.

Zobowiązania pieniężne o Wańości powyżej 10.000 Zł, W tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz
Warunki, na jakich zostały udzieIone (Wobec kogo, W związku z jakim zdarzeniem, W jakiej Wysokości):
nie dotyczy



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

Sierpc, 21.09.2014 r.


