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*p. 12. 12. 2018 ośwADczENlEMAJĄTKowE
radnego gminy

|-. dz. ''..''^'.;...;'...'żał""""" BUDzlŁoWo, dnia Lr,72.2o18 f ,

(miejs.owość)

Uwaga:

'. 
osoba §kładająca 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 dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana je§t określić pźynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego
maźeńską wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o §tanie majątkowym dotyczy majątku w kĘu i za gtanicą,
5, oświadczeni€ o stanie maiątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne,
6. W części A oświadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś infoimacj€ nieiawne
dotyczące adre§u zamieszkania składającego oświadczenie oraz mi€jsca położenia
nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, niżej podpisany(a), RoBERTJAN PTAszYŃsKl
(imiona inazwisko oraż nażWisko rodowe)

urodzony(a)28.03,1969r. W WRZEŚNlA

GOSPODARSTWO ROLNE

{miejsce żatrudnienir, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.poz.

1875}, zgodnie z art. ż4h tej Ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące W skład małżeńskiej wspólnoŚci

majątkowei lub stanowiące mój majątćk odrębny:

l.

zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie pol§kiej: NlE DOTYCZY

- środki pienłężne zgromadzone w wałucie obcej: NlE DOTYCZY

- papiery Wartościowe: NlE DoTYCZY

na kv,/otę:

l}zezmianąwprowadzonąprzez§lpktlrozporządzeniaPrezesaRadyMinistróWzdnia28czerwca2017r,
zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia Wzorów formularzy ośWiadczeń majątkowych radnego

gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika 8miny, kierownika jednostki organizacy.inej gminy,

osoby zanądzaiącei i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby Wydaiącej decyzje

adntini§tracyjnę w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), którę weszło w życie z dnięm l lipca 20l7 r,

ll.
1.Dom o powierzchni: 122 mz, o wartości:220 tyś

tytul prawny: WsPÓtwtłsruoŚĆ
2.Mieszkanie o powierzchni: NlE DoTYCZYmz, o Wartości:

q^uł praWny:

3.Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ROLNE, powierzchnia 25,086 ha.

o wartości: 1000000 zł
rodzaj zabudowy: CHLEWNlA,oBoRA, GARAŻE



MUł prawny: WsPÓrwusruoŚĆ
z tego t\^ułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: prrychód 95,000,00 zł

dochód - 30.0O0,00 zl
4. lnne nieruchomości:

powierzchnia: NlE DowczY
o Wartości:

tytuł prawny:

lll.
].. Posiadam udziały w spotkach hand|owych z udziatem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DowczY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - naleźy podać liczbę i emitenta udzialów: NlE DoTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji: NlE DowczY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji W spótce:

z tego q^ułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta akcji: NlE DowczY
z te8o tytułU osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości;
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu te4orialnego, 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: NlE DoficzY

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

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

ż. Zarządzam dziatalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NlE DOWCZY

- osobiście

- wspó|nie z innymi osobami

z tego tytułu osią8nąlem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NIE DOTYCZY

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy}:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości:

Vlll.



lnne dochody osią8ane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwot uzYskiwanych z kaźdeBo tytułu:

lNKAso soŁTYsA -2352,aozŁ.

DlETY - 6900,002Ł.

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyźej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji};

FoRD GALAXY 2004 r. WsPÓŁWŁAsNoŚĆ MAJĄTKoWA
€lĄGNlK c-360 1976 r. WsPÓŁWŁAsNoŚĆ MAJĄTKoWA.
x.
Zobowiązania pieniężne o Wartości powyżej 10 0 00 złotych, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki

oraż warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogą w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

NlE DoTYczY

czĘŚc B

ńę"lńhre,lrąk
,,lśpt dwuy lur.l zdtdlenre prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

BUDzlŁowo 11.12.2018r.
{miejscowość, data)


