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1. osoba składaiąca aświadcżenie obowiążana jest do zgodnego z p€waą, ii"ib'n'n€'śo'l zrpanego Wypełnie_
nia każdej z rubryk,

2. J€żeli posżczególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, naleł wpiśać .!E_śgq:
gzy],

3. osoba składająca oświadczenie obowiąana iesł określić prżynależność poszczególnych składników maiąt"
kowych, dochodów i zobowiązań do maiątktt odĘbnego i maiątku obiętego małżeńską wspó|nością ma_
iątkową.

4. oświadczenie o sianie maiątkolYym dotycry ma.iątku w kraju i za granicą.

5, oświadczeni6 o słani€ maiątkowym obejmuje równieź wierźytelności pieniężne.

6, W części A oświadczenia zawańe są infolmeci€ .iawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adrc-
su zamiesżkania śkładaiącego oświadczenie oraż miejsca połoźenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

_ Ja, niżej podpisany(a), RoBERT PTASZYŃsKl
(imiona ineisko 062 na&i§ko mdow€)

urodzony(a) 28.03,1969.. W e WRZEŚNl

GOSPODARSTWO ROLNE
(miejs.e żatludnienia stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z plzepisami uslawy z dnia 8 marca '1990 r o samoźądżie gminnym (Dz-U. z 2001 r, Nr 142,
poz. 1591 oąz z2002l. Ńl23, poz.22o, Nr 62, poz, 558, Nr 113, poż, 984, Nr 153, poz.1271 i Nl214, poz. 1806|,
zgodnie z aft. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam Wchodżące W skład małżeńskjej Wspólności majątkowej
lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

zasoby pieniężne:

- środkipieniężne gromadzone W Walucie polskiej: NlE DoTYczY

- środkipienjężne gromadzone W Walucie obcej: NIE DoTYczY

- papiery wartościowe: NlE DoTYczY
na kwotę:

- ll.

l- Dom o powierżchni: 122 m', owańości: 220 tyś

Muł prawny: WsPóŁWł-As NoĄŚĆ
2, Mieszkanie o powierżchni: NlE DoryczY m', o Wańości:

Muł prawnv:

3, Gospodarstwo rolne:

rodżaj gospodalslwa: RoLNE, powierzchnia: 25,086

o waności, 1000000 z{

rodzaj Zabudowv: cHLEWNlA,oBoRA, GARME
tytuł prawny: WsPóŁWł_As NoĄŚÓ

z tego tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokośc|,

platność AR|MR 3215,26 ź, dzieżawa 20,000 00 zł prżychód 50.000,00 żł,dochód - 18,000 00 zł

4, 1nne nieruchomości:

powierżchn ja: NlE DoTYCZY
o Wańości:



Muł prawny:

lll.

1, Posiadam udziały W spolkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pźedsiębiorcóW, w któ-

rych ucżestnicżą takie osoby - należy podać licżbę i emitenta udżiałóW:

NIE DóryczY
udziały te stanowją pakietwiększy niż 10%o udziałóW W społce:

.. z tego tylulu osiągnąłem(ęłam) w roku Ubiegłym dochód W wysokości:

2, Posiadam udziały w innych spolkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta udziałów: NlE DoTYCZY

Z tego tytulu osiągnłem(ęłam) W roku ubi€głym dochód W vlrysokości:

lV.

1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udzia]em gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW, W któ-

rych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYczY
akcje te stanowią pakietWiększy niż 10% akcjiw społce:

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

2, Posiadam akcje w jnnych społkach handJowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji: NIE DoTYczY
Z tego tytułlr osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości:

Nabyłem(am) (nabył mój maŁonek, ż WyĘcżeniem mienia pżynależnego do jego majątku odrębnego) od skaf-
bU Państwa, innej pańsh,vowej osoby prawnej, jednostek samoĘądu teMorialnego, ich związkóW lub od komu-
nalnej osoby prawnej następl]jące mienie, które podlegało żbyciu w drodze pżetargl] - należy podać opis mie-
nia idatę nabycia, od kogo: NlE DoficZY

Vl.

1, Prowadzę działaJność gospodarczą (należy podać formę prawną i plzedmiot działalności)i NlE DoryczY
osobiście

Wspólnie ż innymi osobami

Z tego Ą^ułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości:

2. zażądzań dziatalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (na-
- Ieży pódać formę plawną i przedmiot działalności): NlE DowCZY

osobiście

Wspólniez innymi osobami

Z tego łtułu osiągnąłem(ęłań) W roku ubiegłym dochód W Wy§okości:

Vll,

W §półkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DoTYczY

- jestem członkiem zażądu (od kiedy):

- jestem cżonkiem rady nadżorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej {od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem(ąam) w roku ubiegłym plzychód i dochód w Wysokości-

Vll!.

lnne dochody osiągane ż tytułu żatrudnienia lub innej dżiałalności żalobkowej Jub zajęć, ż podaniem kwot uzy-
skiwanych z kaźdeqo tytułlr: INKAso soŁTYs A, 3747 ,o0zł.

DlETY - 8300,00 ZŁ,



lx.

składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (W plzypadku pojazdóW mechanicżnych nalezy
podać markę, rnodel irok p,odUkcji)

FORD GALAXY 2004 l WsPoŁWŁAsNoŚc MAJĄTKoWA
clĄGNlK c-360 ,1976 ., WsPÓŁWŁAsNoŚĆ MAJĄTKoWA,

x.

Zobowiążanla oienleżne o Wańośći powyze] 10 00c złotyćh W tynr żaciagn ęte kredyiy j pożycżki oraż walll.ki.
najakich żostały !dzie]one (Wobec kogo w ż\,,l ązkl) ż )ak, ń zdażeniem. V/ jakiejWysokościj] NiE DOTYCZY

Powyzsze ośWiadczenie składam śWiadon,]y(a) rż na podstawre a,1 233 § 1 Kodeksu kanego ża podanie nie-
prawdy l!b żatajenie prawdy grożi kara pcżbawienia Wo nośc]

BUDZlŁoWo,24,04 201 8r.
(ń ejśćóWóŚć dżta)
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