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tanga:

!. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą. starannego ': zupełnego

w ypclnicnia każdej z rubryk.
2. Jeżeli posmzególne rubryki nie znajdują vn konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać

"nie dolu—zw".
Osoba składająca oświadczenie olmwiązana jest określić przynależnuść puszcmgólnych

3.
sklmłników majątkowych. dochodów i mbowiąmń do majątku odrębnego % majątku objętego

małżeńską wspólnością majątkową.
4. (Świadczenie (› stanie majątknwym dotyczy majątku w krain i za granicą.

5. Oś» imiennie :) stanie majątkowyn obejmuje również wicrąxiclmiści pieniężne.

(›. Vi” cia,-ści A oświadczenia": zawarte są infurnmcjc- jawne, w części 13 mś inl'nrmacjc niejawne

duty:-mm' adresu niiiiiwłkania składającego oświadczenie oraz miejsca pulużt'nia niś'ruzhomośri.

%

Hammam-exam ww; Wiman;

' '

3
., .

*Byćymuzy

CZĘŚC A
miw g”15”*'mmw!”???”Wśżhrńzmwym

,

”Tiran-a' 2019 ,. [„ Q

,.

Jil. nah—_; pm'lpssany .
Mariusz Jan Piątkowski

O 2 ~
3

3 "" «, ›
la.!

mail?”! !u filtr „2/4: „za; !
.

› . . , łvf- .,„„ ›.„. ”__ W' ~~
. „ ›

l mimu) 11 stycznia 1973 u (,Małym-Dobrzymu"!!!- ~! w-._„;.:.:;:„-„.~„ą~.._.-„”i!!!

Urząd Miasta w Gemma—Dobrzyniu - burmistrza

& IHŁCjŻsCC mnudniunia. Hamm iako lub funkcja)

@@ zupwnamiu się ›: pmcpiszxmi ugmwy' 2 dnia 21 Sierpnia 19973: o a,:graniczcniu prowadzenia

dzialalności gospodarczej przez, osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. ?. 203711 poz. 1393)

nm] ustaw; 7. dnia 8 marca l99llr. «› szmmrrądxic gminnym ('Dni). 7. ?.(ll'7r. poz.l875). zgodnie

! zm. 3411 luj usluwy' oświadczam. że wsiadam wchodzące w sklad mulźcńskiqi wspólimści

mąiąllquś lub slammiącc mój mująick mlm-bn):

!.

lamb) picnigznc:
„

- śmdki pienięznu x_grmmulmxw xa walucie pulakicj: okołu 5 tyś zł. —— stamm'i małżeńska"

Vi spóinntę majątkavi ą.

— ›rmlki picnięmc zgrunmi/mm u u nim-%: Ulma-j: nie dotyczy,

- papier) uux'wścimw: nie dotyczy, na Rumię: nie dotyczy :2;:



ll.
1. Dom o powierzchni : %: domu o powierzchni 230 ml. wraz z 1/2 zabudowań gospodarczych,

na % działki o powierzchni 550 m2 0 wartości: 200 tyś zł., tytuł prawny: własność —

współwłasność małżeńska

". Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy m2, 0 u'm'tości: nie dotyczy, tytuł" prawny: nie dotyczy

'o)
. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodargtwu: nie dotyczy. powierzchnia: nie dotyczy
() umtości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4. Imię nicmcłiomości:

]. % lasu (› powierzchni - 3,145 ha, 0 wartości: około 79 tyś zł., tytuł prawny: własność —-

odrębność majątkowa

lll".

Posiadam udziały u spółkach handlowych należy podać licyhę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udział)” te: stanowią pakiet większy niz 10% udziałów w spółce.: nie dotyczy

1 tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

h'.
lhiaiudam akcje w opółlxach handlowy ch ~— nulcż) podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcji: to stanowią pakiet większy niż: 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w i». ysokości: nie dotyczy

V.

Nubyłcmtam; (nabył mój mali/„onek, ›: wyłączeniem mieniu przynułcżncgo do jego majątku

odrębnego) od Skarbu Podstawą. innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu

terytorialnego, ich zu. iuxkóu, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące

micuio. które podlegało zbyciu xx drodze przctorgu należy—podać opis~ mienia i datę nabycia. od

kogo: nie dotyczy
A
[ ;

X'ł.

]. Prowadzę działalność gospodarczą: (należy podać formę prawną i przcdniiiot działalności) :

nie dotyczy
_ osobiście: nie dotyczy
~ wspólnie 7 innymi osobami: nie dotyczy
'/ tego tytułu osiągnąłem u roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy



?. / urządzam d7ialulnością goSpod'arC/ą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

dńałalności (należ) podac formę przmnai pwcdmiol działalności): nie dotyczy

- osobiście: nie dotyczy
~ WSpblnlC ;( innymi osobami: nie dotyczy
/. tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nic dotyczy

Vll.
l. 'o >polkoch handlow ych (na:/xxo. sicdzilm spólki): nie dotyczy

« jcstcm członkicm zarządu (od kiedy): nie dotycz;

› _icstcm cvlonkicm rud) naxdzorczci (od kiody): nie dotyczy

» jestem członkiem komisji roxx iąjocj (od kiedy): nie dotyczy

[. Łcgo t) iulu osiągnołcm w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

„;. W spóldxlclniuch '. nie dotyczy
~ jestem czlonkiem mrmdu (od kimi) ): nie dotyczy

~ _icslcm czlonkiem rud) nadzorowi
" (od kicdy): nic dotycz)

- _icstcm czlonkicm komiąii roxx iyyjncj (od Lied) ): nie dotyczy

[ 1%:ng tytulu osiągnąłem w roku obieg-bm dochód w o; sokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

~ _iL'SiCnl czlonkicm mrmdu (od kicdyl: nie dotyczy

~ jcąicm czlonkiem md) nod/orcxcj (od kiedy); nic dotyczy

~ ja.—mm czlonkicm komiąii lc'uii)_lllu_l (od kiedy): nie dotyczy

/„ logo "lylułu osi:;gnolcm vs roku ubicgłym nim.-hód v. xx":.ą<nl<u<0i: nie dotyczy

Vlll.
lanc dochody osiągane 7. tytulu zaxtmdnicnin lub inncj dil-uiiłanŚCl zarobkowej lub zajęć,

/ podanicm kmn lli) skiwan) ch .: kużdcgo tytulu:

~ zatrudnienia w Urzędzie Miasta (;olubin—lhbrą'nia ~— dochód: 15083953 zl. (bruttol ~—

xtanowi maliniak-ą wspólnotę majątkową,
~ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Stawarz) szenia Lokalna Grupa Działania

„Dolina Drwęcy” - dochód: 224.00 zł. (brutto) - stanowi małżcńzską wspólnotę majątkową.

IX.

Skladniki mieniu fug-innnego «› Xk'Lll'iOŚx'l gamy) „'A-ci

mcciumicm) cl: nulcx) podac morkc„ modul i rok produkcji l:

~ samochód Ford Mondeo, rok produkcji —- 2010, wartość ~— okolo 27 tyś zł. -— stanowi

małżeńską o spólnotę majątkową.
~ samochód Ford Focus, rok produkcji ~ 2017, wartość - okolo 45 tyś zł. -— stanowi malżcńską

Wspólnotę majątkową.

10 (N30 fiuty ci: (w przypadku pojazdow

X.

Alitmiqxunio picnicch o wartości pow; xcj W 000 zlot) ch. vx tym mciaggnicic krcdytj: i pożyczki;

oni/. warunki. na jakich został”) oil/iclonc (m,:bcc kogo, w mviąku z jakim zdnrxcnicm, VX jakicją

xx ) hokuśc-l ):

%

~ Kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w PKO BP S.A., w 2002 roku, w iwysolwści ~ 60 tyś. zl. mix

zakup i remont nieruchomości wymienionej w punkcie ILI., oparty (› stawkę WIBOR Sm,



Iilllililiiiilii ':

plus 1% marży. Na dzień 31.12.2018. pozostało do spłaty -— okolo 29,7 tyś. zl. — stanowi

malżeńską wspólnotę majątkową.
~ Kredyt gotówkowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział Operacyjny w

(Jolubiu—Dobrą'niu, w 2018 roku, w wysokości — 35 tyś. zi. Na dzień 31.12.2018. pozostało do

spłaty — okolo 34,5 tyś. zl. — stanowi małżeńską wspólnotę majątkową.

nania/- n

Pouyżsvc oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie a ._..
1.3 podania: nieprawd) lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia w ino ci.

Golub—Dobrzyń, 25.04.2019.
( miejscoxxośc. data '!

-n-nv-
' Niewłaściwe skreślić.
' Nic dom-xy działalnosci uywńrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zuierzęcej. w formie i zakresie

go.—podarąsma wal/innego.
”Nie done/._» rad nadzorcą ch spółdzielni miesakaniowych.
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