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Uwaga:
Zdroje, dnia 15 grudnia 2018 r.

(miejscowość)

1. Osoba składai111,oś_wiadczenie obowiązana jest do zrwYPełnienia każd.ejz rurryi. godnego z prawdą, starannego i zupełnego2' JeŻel'. PoszczególńJ *łi;' nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaća *ffiłąc_a oświadczen ie obowiąza pą jest okreś li(

. Jii3',!"#;ł;4;,6;::":";:iWTJT,Hłffi":ł6#3lT"i",fu1;;;"",:,#lJ,"l "*5!:iĘ4. Oświadczenió o Śtinie ria;ątłowym 
1:9"rr. majątku w kĘu iza granicą.3,ff,'l'Ji§;",'*,?nrg:^u;'.:l":llt j,ngi"ffiru#;ytelnościpieniężne.

adresu zamieszkani" 
"il"ałłł;;#?#lT;"Tl?Yfi,ffifi:i?"TiłF,.#tffiniejawne dotyczące

czĘść ł
Ja, niżej podpisany(a), Zbigniew Jan Cywiński
urodzony(a) 11 września 1955 r, t/t, ,r"'#l" 

inazwisko oraz nazwisko rodowe)

emeryt, Radny Gminy StupsĘ
(miejsce zatrudn ienia, stanowisko Iub funkcja)

po zapoznaniu sie 
lo1z9,pisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. r

l1ljł*xi,iiffi1,1T;,i[iJii;,rłm:i,,l.,;r;:",#iHffiillilx"f'ffilTJ,T;i-,ł1ilJ.1;l?i;

l.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 18 000 zł- środki pieniężne zgromadzon" *,;i;;i; obcej: nie dotyczy- papiery wartościowe; nie dotyczy n. ł,"orą nie dotyczy
ll.
1,Dom o powierzchni: nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy
_ lpuł prawny: nie doĘczy ' -" 

v !!9| l!

:fii',f:ffi;:Ł-J:,,iińi, 
nie dotyczy, o wartości: nie dotyczy

3,Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy powierzchnia: nie dotyczyo wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

;"Ę:tllffiilli'i*o'l w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie osiągnąlem
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

lll.

';?ilł:iT,:ji:ŁiTH!iiłTxił!ili#:lił:f,[H'l;;:i,TŁ,#.:i.|o 
o,,"o.'ęb orców,udziały te stanowią o.akiet więksiy nil |6"l"'rariałów w spółce: ni" oo'y.ryZ tego tytułu osiągnał"mręł.ńiw'r"[ńL"łm,aocho-j:i,rr."n",.,, 

nie osiągnąłem2' Posiadam udziałY w-innń,o;łk;;.;Lru.n 
- nur"zvpoi.;)iczoę iemitenta udziałów: /

Ouru'Y
(

eoaeił.-...ffi\*.*,.



nie dotyczy
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie osiągnąlem
lV.
1' Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych.z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,w których uczestniczą takie osoby - nańy poaać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczyakcje te stanowią pakiet większy'niz tóiń akcji w spółce: nie dotyczyZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym o".ł.,oJ* *v-kości: nie osiągnąłem2' Posiadam akcje w innYch sPÓłkach r,.n}rŃ.h -..l"rn-o"l.i liczbę i emitenta akcji: nie doĘczyZ tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) w roku uli"głv, aocnóJw-wuJtos.,, nie osiągnąłem

V.
NabYłem(am) (nabYł mój małżonek, z wYłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa' innej Państwowej-osoby prawnej, i"i""rlk ..rorrąiu i"ruńi"rn"go, ich związków,komunalnej osobY Prawnej lub zwiizku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciuw drodze przetargu - należy poaae opis mienia i datę naoń oi togo, nie dotyczy
Vl.

: *"rHxiir5§H'gospodarczą 
(naleŻy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności); nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

i,';::rł;*;:Ł?:,1Y,f?:l:,'o[, 1uległym 
przychód i dochód w wysokości: nie osiągnąłem

tnarezvpoia,;;ń^r"jfi'.ilT'.",:lffil3J::ffififfi;fT}.;.:i", o;i^;-;;;iki"ń,,,"i działalności
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotvczv
ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) * l.ołu-uui"słym dochód w wysokości; nie osiągnąlem
Vll.
W spółkach handlowych (:.:r1, siedziba spółki): nie dotyczy- jestem członkiem zarządu(od kiedv nie J|ry..y
- jestem członkiem rady nadzorcr"i ioJ r.i.avl, nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyj;;j (oJ iludy): nie dotyczyz tego tytułu osiągnąłem(ęłam) ;;"ń" ;;;8łyń aocrloa wósokości: nie osiągnąłem
Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniemkwot uzyskiwanych z każdego 

'ua"i", 
ł"i. R.On"go - t2796zł; emerytura -9 020 zł

lx.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 0o0 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznychnaleŻy podaĆ markę, model i.,.oł p.Juńiii, - ł--r",:bi.;; ,;i';.od. 1989 o wartości 30 000 zł,- samochód osobowy Renault Megane ror proaułcli zoolo,".ios.i t2ooo zł,, samochód Toyota Auris rok proaułc;i zoo) owartości 18 ooo;i: współwłaściclel,- ciągnik TD 5O5ą rok produkcj 

' 
2at2o ,.ioS.i 140 000 zł,

x,
Zobowiązania PienięŻne o wartości powyżej 10 ooo złotych, w ym zaciągnięte kredyty i pożyczki
;ri:,*, 

i' na jakich zostałY udzielone 1wobec toso, ,'l*iąlku z Jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

M



["rl'rfiilil*i"r§"'j'ij,il:Hi:lr,:"}iżlapodstawie art.233 § 1Kodeksu karnego za podanie nieprawdylub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia *"i;;';:
Zdroje, dn. 15 grudnia 2O78 r.

(miejscowość, data) ,r//ł*


