i';Ń-"**
i.lPi

v!

fi [;

-t]5

CI

'*|;,,f

,fgi,ólłlj flz

!§]_i]$]ll

:|,:i;1,?O'n

i01r,

dtll;

iill

]fffr$ffilu)

?

I,,,:

uJ,

ośwrłocznNlnMAJĄTKo\ryE
radnego gminy

-,(

l

dnia 12.04.2O

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do
prawdą, starannego i zupełnego w}lgełnienia każdej
2. Jeżeli poszcveg6lne rulrryki nie znajdują w kon
przlpadku zastosowania, należy wpisaó "nió dot
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana 9est określ
przyrrależnośóposzczególnych składników rnaj ątkowych,
dochodow i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objęŁego małżeńską wspóInością najątkową.
4. Oświadczenieo stanie majątkowlm dotyczy fiajątku
za lJranacą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowyn obejmuje również
wierzyteJ-ności pieniężne.
6. W częlści A oświadczenia zawarte są inform5cje 1awne,
części B zaś informacje niejawne dotyczącP adresu
zamielszkania składającego oświadczenie or5z miejsca
położenia nierrrc}romości
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czĘŚc A
,Ja, niżelj podpisany(a), Szlmon Sobczak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
]

urodzony,(a) 2'l .09.1969 r. w l"Iławie
KOLEJE NlAzowTEcKTE - KM SP.Zoo wARsZAwA, DrREKTOR,
Radny Gr,iny Stupsk- PRZEWODNICZĄCY RADY.

(niejsce zatrtrdnienia, stanowisko lu| funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy , arii" 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnlan (Dz. U. z 2Ot6r. poz. 446), zgodnie ż arŁ. 24t: tej ustawy oświadcz=rn,
że posi.adam wchodzące w skład małźeńskiej wspó
ści majątkowej 1ub
stanowia,ce nój majątek odręłrny:

I.

Zasoby pieniężne:

-

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
20 OOO zŁ.
środki pieniężne zgronradzone w walucie obóej:
nie dotyczy
papiery wartościowe:
nie d.otyczy
na kl^1,otę:
nie d,otyczy

II.
1.

o powierzchni: 150 m2, o wartości: 27Q OOO zŁ
tytuł prawny: współwłasnośćmałżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy, o wartości:
tytul prawny: nie dotyczy
Dom

dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzal gospodarstwa: nie dotyczy , powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj za.budowy: nie dotyczy
tytuł prawny:
nie dotyczy
Z Łego tytuŁu osiąEnąłem(eŁam) w roku ubiegłl,m przychód i
dochód w wysokości:
nie dotyczy
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie clotyczy
o wartości: nie doŁyczy
Łytuł prawny: nie <lotyczy
III.
1. Posiadam udziały w spóŁkach handlowyc]n z :udzjałem grminnych
osób prawnych 1u.b przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podaó liczbę i eroitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 108 udziałów
spółce: nie dotyczy

w

Z tego tytułu osiągnąłen(ęłam) w roku ubiegłl,m dochód
wysokoŚci: nie dotyczy

w

2. Posiadarn udziały w innych spółkach handlowych - należy
podaó liczbę i emitenta udziałow: nie dotyczy
Z Łego tytułu osiągnąłem(ęłan) w roku ubiegtlm dochód w
wysokości: nie dotyczy
TV.

1. Posiad:m akcje w spółkach handlowych z ldzlałen grminnych
osób prawnych 1ub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - należy podaó liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje Łe sŁanowią pakieŁ wi_ększy niż 10* akcji w spółce: nie dotyczy
Z Lego tytułu osiągnąłem (ęłarn) w roku utriegłl,m dochód w
wysokości; nie dotyczy
2. Posiadam akcje w i.nnych spóŁkach handaowych _ należy podaó
1iczbę i emitsenta akc;i: nie dotyczy
Z Łego tytułu osiągnąłen (ęłam) w roku r:lriegłlm dochód
wysokoŚci: nie doLyczy

w

v.
NabyŁen(an) (nabył nój rnałżonek,z wyłączenieD [ienia Przynależnego do jego
rnajątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej pańsŁtilowe1 osoby prawnej,
jednostek samor;ądu terytorialnego, ich zw1ązków 1ub od komunalnej osoby
prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargal należy podać opis rnienia i datę nabycia, od kogo,
,1!

nie dotyczy

l

|,

I!
t.

,/|---,i

;I

ffiił

vI .
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podaó formę prawną
i przedniot działalności): nie dotyczy
- osobiście - nie dotyczy
- wspólnie z innlmi osoba-nri - nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłlm przychód
i dochód w wysokości: nie doŁyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lrrb jesten
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy
podać foranę prawną i przedniot działalności): nie dotyczy.
- osobiście nie dotyczy
- wspÓlnie z innlrmi osobani nie dotyczy
Z Łego tytułu osiągmąłe,n(ęłan) w roku ubiegłlm dochód
w wysokości: nie dotyczy

vrl.

}l spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyezy
-

jesten członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem członkiem rady nadzorc,ze) (od kiedy): nie dotyczy

-

jesten członkiem konisji

rewizyjnej

(oa kie-dy) : nie d,otyczy

Z Eego tytułu osiągnąłern (ęła_n) w roku ubiegłlm dochód
wysokości: nie dotyczy,

w

VIIT.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia J-ub innej
działalności zarobkowej lub zalęć, z podarriąn kwot uzyskiwanych z ka1!!ęgo*tytułu
z tytułu zatrudnienia
154 668,76 zŁ
z tYtułu Pełnienia Funkcji Radnego - Przewodniczącego Rady Gminy Stupsk
L5,462,68 zŁ.
:

Ix.

składniki rnienia ruchomego o wartościpowyżej 10.ooo złotych (w
przlpadku pojazdów mechanicznych należy podać markĘ, model i
rok produkcji): Toyota Avensis 2olo r, o wartości 40.000,00 zł.
x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.ooo zŁoi-.lc]n, w tya
zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzielone (wobec kogo, w związku z jakin zdarzeniem, w jakiej
wysokości)
kredYt hiPoteczny w wysokości 10.000 zł. w Banku PKo tfława - rozbudowa donu.
:

Powyźsze oświadczenieskładam świadony(a), Lż na podstawie art.
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolności

wola szydłowska I L2.o4.2oL6 r.
(miejscowość,data)
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(podpis)
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