
OŚWIADCZENIE MAJĄTKowa
radnego gminy

Strzałkowo, drria 27.04.201-7 r.
(miej scowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnegto z prawdą,

stararrnego i zupełnego wlapełnienia każdej z rubryk.
2. JeżeLi poszczegól.ne rubryki nie znajdują w konkretnlm prz1lgadku

zastosowania, należy wpisaĆ ''nie dotyczy'|.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśJ-ió przlmależnośó

poszczegó1nych składników. majątko!{ych, dochodów i zobowiązań do rnajątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspóJ-nością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie najątkowlrn dotyczy najątku w kraju iza granicą,
5. Oświadczenie o stanie uajątkowyn obejnuje równieżwierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś

infornacje niejawne dotyczące adresu zanieszkania składającego oświadczenie
oraz miejscapołożenia nieruchomości.

czĄŚĆ 
^

Ja, niże1 podpisany(a), Teresa Tomkie1, Mańkowska
(imiona i nazwisko
oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 30.0]-.L962 r. w Ciechanowie
Radna Gminy Stupsk,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko fub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnlrm (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późa. zm.) t zgodnie z arL. 24h Lęl
ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątekodrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięzne zgromadzone w wafucie polskiej: 25 000 zł
- środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy

na kwotę: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 120 m2, o wart,ości: ].45 000 zł

tytuł prawny: współwłasność ma}żeńska
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarsŁwa: ro]-ne wlasne o powierzchni: 39,0419 ha
o wartości: 429 526,00zł dzierżawa - 24,L2 ha od 01.09.2006 r.
rodzaj zabudowy: stodoła 158 900 zł, obora t52 000 zł, obora 22 200 zł.
tytuł pIawny: małzeńska wspólnota majątkowa
Z Łeqo Łytułu oslągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: przychód l'72 000 zł, dochód 36 000 zł.

4. Tnne nleruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytul plawny: nie doŁyczy

w



III.
1. Posiadam udzia}y w spółkach handlowych z udzia}em gminnych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te sŁanowia pakiet większy niz 10% udziałów w

społce: nje dotyczy
Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spó}kach handlowych - nalezy

podać ]iczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy

Iv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych

osób prawnych lub przedsiębi_orców, w których uczestniczą
takie osoby - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęŁam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - nalezy podać

liczbę i emitenta akcji: nie ciotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia
przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa,
inne1 państwowej osoby prawne], 3ednostek samorządu
terytorialneqo, ich zwiazków lub od komunalnej osoby prawnej
nasŁępujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
nafezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dot,yczy

Prowadzę działalność gospodarczą (na]ezy podać formę prawną
i przedmioŁ działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspÓlnie z innymi osobami nie dotyczy
Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: nie doŁyczy
Zarządzam działalnością gospodarczą 1ub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takie1 działalności (nafezy
podać formę prawną i przedmiot dzia}alności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innlłni osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: nie dotyczy

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorcze) (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisli rewizyjnej (od kiedy): nie doŁyczy
Z teqo tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegłlTn dochód
w wysokości: nie dotyczy
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VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia 1ub innej
działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdeqo tytuŁu: dieta z tytułu funkcji radnej 3 BB5 zł,
renta - 12 9L5,50 zŁ.

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10.000 zŁoŁych (w

przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać markę, modef i
iok produkcji): ciągnik ZeLor 5340 rok produkcji 2001, o wartości
40 O0O zŁ, prasa zwijająca rok produkcji 2005 o wartości Ą0 000 zŁ,
rozrzutnik do obornika rok produkcji 2005 o wartości 20 000 zŁ,
samochód osobowy Skoda Octavia rok prod" 2010 o warLości 40 0O0 zł,

x.
Zobowiązania pienięZne o Wartości powyzej 10.000 złoŁyc]n, W t\rm

zaciąqnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały
udzie}one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): Kredyt obrotowy ,,Gospodarski" 34 15a zŁ w BS Przasnysz

Powyższe oświadczenie składam śWiadomy(a) , Lż r\a podstawie art.
233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie
prawdy grozi kara pozbawienia wolnoścj;_ l _ n {_
strzałkowo, 21.oĄ.207,1 r.' lr:.Ur,.|§Pl"....\.eJ,ę\ą

(miejscowość, data) (podprs )


