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oŚwrłuczrNlr MAJĄTKowE
radnego gminy

Wysz}my Kościelne, dnia 04.04.2OL7 r.
(miej scowośó)

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

starannego i zupełnego w}rpełnienia każdej z rubrl,k.
2. JeżeLL poszczegóJ-ne rubryki nie znajdują w konkretnlm przlpadku

zastosowania, należy wpisać 'tnie dotyczylt.
3. Osoba skł,adająca oświadczenie obowiązana jest określić przlmależnoŚÓ

poszczegóJ-nych składrrików majątkowych, dochodów i zobowiązań do najątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspóJ-nością najątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowlm dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. Oświadczenie o stanie najątkowyn obejnuje równieżwierzytelnoŚci pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są infornacje jawne, w częŚci B zaŚ

informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oŚwiadczenie
oraz miejscapoł,ożenia nieruchomości.

czĄŚĆ A

Ja, nizej podpisany(a), Piotr Siemianowski,
(imiona i nazwisko oTaz nazwisko rodowe)

urodzony (a) 03. 08 . 1966 r. w Mławie
radny Gminy Stupsk/ praca w PKP CARGO S.A. Central-ny Zakład Spółki w

Warszawie, specjalista elektromonter
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz, U. z 201-6 roku, poz. 446), zgodnie z arŁ. 2Ąh Łe1 usLawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład matrzeńskiej wspólności majątkowej
]_ub stanowiące mój majątekodrębny:

I.
Zasoby pienięźne:
- środki pienięzne zgromadzone w

- środki pienięzne zqromadzone w

- papiery wartościowe: akcae PKP
na kwotę:. Ąt40,00 zŁ.

walucie polskiej: nie dotyczy
walucie obcej: nie dotyczy
Cargo S.A 46 szL.

II.
1.

2.
3.

Dom o powierzchni: 15O m2, o wartości: 200 0a0 zŁ
tytuł prawny: współwłasność małzeńska
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy,
Gospodarstwo rolne:
rodza1 gospodarstwa: grunty orne/ o pow. 3,64 ha
o wartości: ok. 80 000 zł.
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: współwłasnośó małzeńska
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieqłym przychód
i dochód w wysokości: grunty oddane w dzierzawę

4, Inne nieruchomości: budynek niemieszkalny
powierzchnia: 70 m2

o wartości: 10 00O zł
tytuł prawny: współwłasność ma}zeńska

,fu



11I.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - na}ezy podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią paklet większy niż 70ż udziałów w

spó}ce: nie dotyczy
Z Lega tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłyn dochód w

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

podaó liczbę i emitenta udziałów:6 szt. jednostek uczestnictwa w Funduszu
Własności Pracowniczej PKP
Z teqo tytu}u osiągnąłem(ęłam) w roku ubieg}lłr dochód w

wysokości: nie dotyczy

Tv.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem qminnych

osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą
takie osoby - nalezy podaó 1iczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niz 10% akcji w spółce:
nie dotyczy
Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

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

Iiczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
Z Lego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w

wysokości: nie dotyczy

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyLączeniem mienia
przyoaLeżnego do jego majątku odrębneqo) od Skarbu Państwa,
innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialneqo, ich zwlązków lub od komunalnej osoby prawne1
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu -
nalezy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

vT.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podać formę prawną

i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód
i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działafnością gospodarczą rub 3estem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (nalezy
podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z r-ego tytułu osiąqnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
\^/ WysokoŚci: nie dotyczy

vII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zatządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorcze1 (od kiedy): nie dotyczy

W



- jestem członkiem komisji rewizy3nej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód
w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Tnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej
działalności zarobkowej lub zajęó, z podaniem kwot uzyskiwanych
z każdeqo tytułu: pracy - 56 2Ą6,Ą4 zl, dieta radnego Ą 162,50 zł,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 000 złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych nalezy podać markę, mode1 i
rok produkcji): nie doŁyczy

x.
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 10 000 zlotych, w t\Ąn
zaciągnięte kredyty i pożyczkl oraz warunki, na jakich zostały
udzie]one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w 1akiej
wysokości) : nie dotyczy

czĘŚĆ B

Powyzsze oświadczenie składam świadomy(a) , iż na
233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub
prawdy grozi kara pozbawienia wo]_ności.

Wyszyny Kościelne , 04.04.20L"7 r.
(miej scowość, data) (

podstawie art.

ią|r/^,ą_u-^o
s)


