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wójta, zastępcy wójta. sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą

prnytgnggrngulsowbl 93;de dee) zje administracyjne w imieniu wójta'
k_p_"ńShQ uwaga: UU m mamom!.png ›n n
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Nil

]. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypelnienia każdej z rubn k.

" Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
"nic dotvczy".

3. Osoba sidudająca oświadczenie obowiązana jest określić prz) należność poszczególnych
składników majątkowych. dochodów i zobowiąmń do majątku odrębnego i majątku objętego
małżeńską wspólnością majątkową.

~i. ()Ssviadezenic (› stanic majątkowym dotyczy nmjątku w kraju i za granicą.
5. Oswindezenic o «nnie mnjąikou ym obejmuje rów nież wierą teinnści pieniężne.
o. XW czt-«ci X omindczenin zawarte: są inl'ornmcje jawne. vo części B 15:15 informacje niejawne

doh czące miri-sn zamicwknnin składającego nmindclcnie oraz miejsca położenia nit-ruchomości.
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.I... niuj wnim—.eu). Klariuv. .lnn Piątkowski

' m.inn. H stycznia l9"3 xx Gołubiu—Dobrzyniu

I—r/ąd Miasto n Gołubiu-Dobrzyniu — burmistrz
. : «„ .'.iu..dni.ni =. ~:.mov. wo h'h inuktis '

rw yar-›azzuniu «it- / przepi—mii ustaw;. z dni;: .?i ›icrpni.x lW7r. o ogulnie-żeni” prowadzeniu
dzinłuint-vci __›u——podor=;/c_; pug-.' osob). pcłniącc funkcje public./„nc (D'/.i . / 20171. pcv. 13U3)
mu:.” usm—:) ;] dni.: 8 mnie.: IW'lr. @ mmm/gdzie- gminnjm (I)/.I '. / 3017r. poz.!875i, :!godnic

.tl'l. Ż-li'. tei (:~—Im). r›$v.i.zr_i„y..~.m. ?.- pt—_~iud.:m uchodzące u sklad mal/vńskicj wspolności
n:.ii.;t'mxw_i in:) ~.: :noxx i.:cc mvi huj.;tek mirekn):

!.

/ wl”) nimi,-„ne: *

- ~r› Jki pienie-zn; zgrunmdza „_ v: unfueic po? kiej: okolo 25 tyś zł. ~ stanowi mniżjer'fską
wspolnota;majątkową. .

.

- rodki gimi... u.: „grunt :.:/une malawi» noc.—T': nie dotyczy.

- wplat u.:rtmciova nie doły en , n.! kawie: nie dot) cz)



1. Dom o poxxicrzchni : '/z domu o powierzchni 230 m7. wraz z % zabudowań gospodarczych,
na % dzialki (› powierzchni 550 m2 0 wartości: 200 tyś zl., tytuł prawny: wlasnos ——

w spólwlasność małżeńska
. . . ~ . 1 : - . .”. Mmśxląunc o puu'mrzchm: mc dotyczy m'. o wnrtoacu me dotyczy. mul prawny: me dotyczy

”w. (m.—podazqv-J mlm:

rml: .xi :.upwlulsmu: nic dot) cx). powisrzchnio: nie dot) cz.)

„ nart—wi: nie dotycz)
rodmj i::bu-„lox-x') : nie dotyczy
:):ul prawn): nie dot) czy
7 lęg) tj- aulu miągnąlcnw v. roku uhicglym przychod i dochód w xx )bOkllell nie dotyczy

;. htm nl„|'uchmm›~-~i:

' '/z lasu u pouicxxclui — Ctl-45 ha. 0 uurtości: okolo 70 tyś zl.. tytul prawn): własność —
. .

odrębność majątkowa

Ill.
Po:—E.M..m uj, l_:lx xx _;xullyxcn l::unilmn; ch n.:lcz) podac liczbę i cmilcnm ud7inldu: nie dotycą

udzial; :c vum—niq „~::le viola—..i) lll/. łu « ml.'i.1l(›'.x xr. polce: nie dot) czy

/ [Cy-l 1) [ulu o-iagmlcm w roku ubicgl) m dochnd u w) xOl—„OSClŚ nie dotyczy

IX.

i': -i.z.i.~.m .lkcic :~gwlkach l;.uullomc! należy podac licylw i cmitunluukcji: nie dotyczy

.:lxcjx; lc ;›uumui.x [Xllxlut xxl-.'lvl) niz. lfl' akcji w ›połcc: nic dot) czy

./ lcgu 15 tulu m'i.n;_'|1;›lcn1 v. roku uhiugłj. m dmhud u v.; bkllVVSCl: nie dot) CZ)

X .

jś.zl~;lc:xu.un) muli-w moj !]L!l/~!i.~;l~. z: ur—lącxcnicm mie.-niu px/umlcżncgo do jogo majątku
wdrghncgo; od Slorbu Rut-ram.. innci puf'mxwij on,—by pruxx'ncj. _iUdllOthk samorxądu

ur) '-.›ri.;lncż_„.~. igl. mi :ll—J'XX. knnunulnci „mh; prcmncj lub L'Aldiku metropolitalna-gu.) nastcpujucc
micnic. Murc- p-Mllcgdlv „by-iu '~:~ all'ncl/U przduyu :: duk) podac ori-› min.-niu i dmc mb)-„ia. od

lungo: nie done/„y
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]. Punmd;._~ d.-i::l.th.~»: go.:pndmxm (nal—;f) podac Hmm.; prawną i pr/chiol d7iulalności ) : l

nic dotycży
[~

~ «.w—obi '„lL': nie dot) czy
— prulnńź inn; mi «›wbami: nie dot) czy
/. la.-:w 1_vu:?u „›Siubgnułcm u rol—„u ubic-gl), m pu.) Cl'h'd i dmhod xx wx ~olxo>ciz nie dotyczy j

!
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3. /' .i'/._iJ/:un .!l'i;z!.ili'.-_v—c'l.a gu›.—r«'_i.uc/.; lub _icąle pr/cdxi.miciclcm. pcinoinocnikicm takiej
dxi.:ł„«.lii.'<ci linii:/”_i. no.:. hima.- praniu.; i prz.-dimmi J?i.li.iinUnCi)Ż nie dotyczy
- mobbcic: nie dot) czy
~ '.i ~~.poinic (' inn), mi mi 'lmmi : nie dotyczy
/ tą.-u :; iułu mi"” miłem ix roku ubiegłym dochód u v.) <okuści: nie dotyczy81-—

ili.
%. i!” ~pa"łi›..igh :..i'idluxig.;l'. U.;w'KX oui/ihn niańki): nie dot) czy

— ic <1'm czlonkiem 1 in:-du (mi Rio.!) ›: nie dotyczy
- icx'icn: członki-om rud ) nad/muwi (UJ kid)): nie don czy
- _icsum członki:w komisji :cuix) jngi wd kicdgi: nic daty czy
/ i: „u i_x miu i!>i„_i;_tii.ii-_ni '„x roku ubiegłym duciiw! xx NN)~x)i.U>CiI nie dot) cą

*.*-. ~.:'-'-i.!;;.'„'ni „ii' nic do!) cn
— ini.:i Jungim: „ir/.i: ':ui ”:ii.! ›: nio.- dotycz.)
~ " wi.m „zi-in!. iciii m.i' .xml/: i'». „;f «o..! Link!: nic doh w)
- :c~1.'iii„f'ioii!~.iuiikomi ii icxxiz' iii 'i (w!! ' i'. i nic do!) Cl)
/ l'ch' i_Xi'Jill miu-_; :miun u roku ubiginu duchu.! .» v.x--.me1nic dolin-n'

?. X! Rudach: !: pi-m .ui/Jc' „h kiiitiiiiinÓbC gospodarczą: nie do!) ('Z)
- jiu—imi ›. .ziunixiwn l'.lr/.hili (:=-3- ixik'xj) ,: nie dotywy
~ «'- ~n'g'!~›1:'~.iu:.:.i.i_' "..-.i ' «rogi (nd !.icil'. ›: nie dotyczą
— '.m:. „!!-': k..'::1."..-'i ! -- a. 'x Ain—.i!«!xiL " ) nicdubui

1.5. acg-."i. ii ~~...›niiłun " I! !—.u u: ii.-~. hnu!win '. vgn-kowi: nie dotyczy

X lll.
In..~ 'itiiii'kL !":iłg'dllf . Qin-.: ”Hi!”:iliigllin iui' iiinci xia'iiliiiiH'F-L! f.!rubimv.ci lub Agi-„;o.

"~.-.iii. ..!X',.'i.."~'-li~.x1i ~i../i.~ ...,.»i:
- muudniuniu n ll'lęlllk Nliaxla Gołubiu i)uhrn'niu ~ dochód: ”7309.46 I]. (brutto) —

atanim i m.iłżcńx'ką n ~:póilmlę majątkową.
- wynagrudwnic za ud/iał w pmieduniach Rady Stowarr.) szenia Lokalna Grupa Działania
„Dolina DFV! ęcy" — dochód: 108.00 zł. (brutto) — stanowi małżeńską Wspólnotę majątkową.

!X.

m..-':ai'luiii mini.: qunu'uc..v› u innni-ści rmx)/..i it' in!!! fii=l)~;!i (" r.zxr .:Jku po,.r/Jćm'
mi:. :! ll.:i~.';_' "ul..-. n..:rk... ] liJi i [.'-ix piwonia] ):

- ›amochód l-ord Xlondco. rui. produkcji - 2010, uartmć — okolo 28 Qs zł. — _stanowi
małżeńską n <pulnotę majątlum ą.

X.

./ i=w.— i...-.pf- ;'Ę. ni.-. i.: =.=;u'i--—'..;i ,J'Wg'Żci !” "':! .›i"l_'~'_"!. i'm .-'..i.i.:?':lil'~_".t !.".wa- i :'anwa

.: ] '-..'i'i-.,7~.i. l'... iii.-3: : & :!:. i..!.-i„'!~';.-..' I"! '»..x .w: :' .f'xi.x.'i.u jakim ,.-„!.:r;'cnium. ". ”nią!-„j
'
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— Kim-dy! mieszkaniem zaciągnięty u PRO BP %. X., w 2002 roku, w wysokości - 60 Qś. ' !. na
zakup i remont nii-ruchomości wymienionej w punkcie ”J., oparty o sum kg W [BOR 3m,
plus [% marż). „Na dzień 14.09.20l8. pozostało do .splat) — Mi.—859,68 t)ś. zł. -— sia owi
malin-niską u ~rp0inotę majątkowi-.i.
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339
ści.

odeksu k megoPony/sze oświadczenie składam świadomy (a). iż na podstawie a

La podanie nieprawdy lub zatajenie prawd) gro7i kara pozbau ienia w

Golub-Dobrzyń. 14.09.2018. ............................ . ...............
( micjscowmć. dala ) ( podp * )

' Nich lawin-c skrcxlic
Nie dot) czy działalnoaci wytwórczej w rolnictwie ~x zakreśie produkcji roślinnej i zwierzęcej. w formie i zakresie

gospodarsnw rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorcnch spułdziclni mic-.zknnims ych.
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