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. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
Prze iczący z dnia 26 lutego 2003 r.

b

c
Rady pyZ Łe sz Pietrzak :mg OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

Golub-Dobrzyń, dnia 29.05.2020r.
(miejscowość)

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannegoi zupełnego wypełnienia każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy wpisać „nie dotyczy”.3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,dochodówi zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w krajui za granicą.
5. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆA

Ja, niżej podpisany(a), ................essrscseeresonoece, Łukasz Bednarski.....................ervereroreereneerooe erze eee eee eeezen ,(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ..............esooersecoereeseonoweee 06.08.1982r....................eceeceeceseceena W ssseęswsznowia Inowrocławiu..................5 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o Gołub-Dobrzyń................eesesreeeemreemee,
Pie rawa ne oeaeEeeMagazynier, Operator koparki, PaalaCZ. pytsszowssseśariśsiaaaaen owoc eterzeORK(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzącew skład małżeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
Zasobypieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ...... 2000zł stan na 31.12.2019 r,
dwa tysięce złotych (małżeńska rozdzielczość majątkowa)................reeeencenersceoessesrosseesenzece

1, Ze zmianą wprowadzoną przez $ 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czerwca 2017 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnegogminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy,skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,osoby zarządzająceji członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzjeadministracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.u.
1.Dom o powierzchni: ....................eeeeeee m2, O Wartości: ...........oesnenenee sosen we wowee see ea nero we pesa eee eee naatytuł prawny: ..................seeoesoeseeeezcocenenea Le;Zs.2.Mieszkanie o powierzchni: ........... 59.02... m2, o wartości: 230 tyś. zł...........esereeoooreeesereeooeoeeece eresnnetytuł prawny: .....Akt Notarialny-mieszkanie własnościowe (małżeńska rozdzielczość majątkowa)..........3.Gospodarstwo rolne:

A M



rodzaj gospodarstwa: .......................e. nie dotyczy: ssussocrssneesya „powierzchnia: ............eeeaeeeoonosaswsenanoesonenarsosa ne

O 'WAPIOŚCI! erereenesz ec WW PREYCG WYS EEEE NEKYCO nie dotyczy.........eecenoronserereeooesseesasasssasegosasases satan sp ao sonak ena os raraorapaocaa

rodzaj zabudowy: ............eseessesszesoeneneneneneonae eee en eepawowao wawa se ae os g too a eee ew aan a a Paek ae N AS Ewe wawa Sawo e neon rawa rawa wa rara nana a para rea

tytuł prawny: ...........eescsassesneseassosssoewoearenenoea osa odaoevoa saa aoso ao erew esse ee enea ear ak ponar oda a Nee awa err r ae r aa Para were PRO a a ŁAP EASY Nar ne

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ............eeusensereneanraeeneewere

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: ..........eesorosaerosoneononoszererewe sze wen ee wen ee e ep esto este e aska kosa aaa sa sa a ena areo eee ea rob S eee Eeee nasze aa ena awa a rawa aaa Parra res
SELERA GREENE KEKWE PRESS PSSE SEE (1 ]I-> [e [o]1/1or 'ZPPOARONrfo VF: JaoeRRe OOP a OSY SP OOOO SEO OPO SEO YES pa Sy EO a OE ONO OI OAZA PŁ SODA HOŁOP4S1OI$ON ST pChONO OTO Or ro eehaSIOOEOIEONArOnaSaęhSpOCopaCaaaaIUDOOSNHUTOIEHON o.o neo. enea. ara konasI...

Ul.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............esvenneeenneerneeeneronnanotoonewreawronnseenne ne

ozone nawe sasos rena aa rena e aero ena were nosenanoneo re resayen ono DZDECEA nie dotyCzy.....e.eeesoseneeneneennonerre ser eta ear eos on waawaasawwawa baw oe ra Powreon roo rosne wa noenoen nna

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: ........................

wee ew ya ran se naa na wer no wow pro rowa re oraawap ear ona norze ny owo ZDE EANIE: ODYCZY szściesikiiswkśsresskozscasa says ee wyewona wee arowanowoarawenneanw ono naannonanan cha kÓKAć

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...........severvnrasoncenenenneeasenwawawawsarawaeawonenh

ee 4204100010 009413902 0SpęcaITairai0OOHOOPOGIĘOZI OSC PzUGOS FUH Yaa GaCaPaaRa TOO AFA ATDOOHGOaOO2OOGIQOZPaaSO Se vasaaLacHoHeoseOCFOHaOOIGoeCOHTOrTUNEaEenaCrelOOzreo<....oeUsŁUseCOTEraza rne nr nne

. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: .............erececseeneneeonesenspowonona sob ononawann een anesoreneonsone ee oraw neea wes

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wySOKOŚCIE szersrnesiasiechoransiaaaarysneracaśawaaaoaPrawonaroponawnane

eee yw osa saa asa saa saw as asza a ea ra aso son noe naw parorowoarow DAWAC PNECA nie dotyczy............sssstvoereseoeenee reno oseoea usa ooosoo saa wat sat see see en teza een ezo wa nne e newer ane a
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych należy podać liczbę i emitenta akcji: ......................sursesev,

EE22 | €<+€2 $?0—0?<??€ nie dotyczy.......eeesencecorereereeneeeeaoe waw onoawwosaseeewa ses ose est oee eee eee wen ee wan aaa open aaa
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..........ereeeseenesenevorurorenennorowoanwaowyenasononnwwa one

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków,

komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu

w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ..........eeeuerereeeneennernaweenerawerawoanownaszanoawoeerea



1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ............svsecvev.
OPoronasraDnaso Oo ONOPTOPE SOHO GOŁE OE OO COSOD 021 O0OOVO Hero aa naeoorasanoooaUSsvUDaSHUSES.OaOROPOOO UE OO EPO OO ECO OO ESO EŁREA LEGE OŁ OP COP4GREEa4ParaC Ora. ..resrasoospaoas....=e]o1RER==="zerowe w oo owo serwo a sra n a or sea paso e wowem eH ra eee ewa eS z Sawa aaa sy spaw Nie dOŁYCZY iżsszinissse asSROSEREK CAWE btw anawara wan wwwenrawwa son

— wspólnie z innymi osobami ......................zeroooconoswotnoneseosoosseoosos
a abs sos eeoa bw ect ats eau susa ae se naa sowa were ne is zee e resor eee kawa a sa swe scaOOOODDRZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ............e.eceeeeeeeoesrosoosoassowena

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): .........:...eeeecereevonornoororseanooa ore scaseewse town aee ee eoee see a ke see eres ste wec c

$1.196uDraohan040060ozo>nonepTCYZUpCEPOPO CHU OU OSaOSOOaCaaDOGrO$«2POpap2atasnanea$aaaa$eoCrTOCaOOIFeOFTPOTYN OTS POP T EYE OOPS PDOOS Ea QOA OGON O EOsn rea a e SpeeezYsYo 4.5
zaś *-[o]e] Cel /-PomSES GEEK EEK EEEEPORWT RC EA Sh wena ane nwoena an owewoa c [JJ o [e]4YoZeRE—wspólnie z innymi osobami. zwyszwsszezerzowiciwiesoiaiR CEC RYGA TRWA Woki dilera rana s ws awa wwa wdw a iw sea rasowa aga L ee yny
2.nosannoroowoso OS Srr UST ooco0aCo4OO4CeCOOOSSOUUOU+OSHOCHSGSSeaooOrraanenEwaa4OUrOvNIaNIGCaN OO POOOI1Q4IQ2O?POSCOHOOHDO GS. OCEOCI OS OPaOGOOOSOSOO$OŁOSOOS IPO TE E4O © ee azaSzp are noczOsosroesa

1he1enoosatnanoaaseHOpeecosnaoses€ocoaaaoxOavvvrYTTUCOSaq SOS ZOP OPO NOCE 24 €PO4aCOGaO2aOnQOSOAOa Nar aT€2a$eSahenaaaazaa aa aaa OeHGaayno$n*POSOSOOUSYOS EDO SOSY PP SPOoZC CZY Gia Ove Gapacasacarzaecaere

9onaosnan naru rOCEDOO CO 00 OC. OOO SAO 300 Na PEC ATP aaOO za O OOapaananonaCOrOTEPTOnaNOGAEOCCOOSOOSDaCQSC HPE CUDOCOCHOOCOCOUPOZUEO CEDC HO O1ŁCCOOCOGGaearaHCHzacxaNaeseenenGvsOGOC4IaoazCossopOseCae-s

—- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ........................ecesnsosaswosessesoososassoseees oko howaeeasseesen esse ae eee ener eee se wee kawie na

SEE EEEE SE EA sa ren aaa na RE PONY SEO PRE ROSŁO OKNO SEL ROSES OU Sasa nie dotyczy.............eeeceneeseesonnooronenoonan eee senonw ea e wow she ate sak ak obeeraeseeawezn ena sosen

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..................creeneseeeoneesersereereeeeseceeeeeseeeeeeeee res e eee ea pas e aaa ka nana
"90 ora PO OCT O Ca Paa OOO DOO HOC a bO Pa apO4HO24QaaOGpnOHaG aaa O OrOSYOOTY PON OPOPOOESDOaOQ2Qo2OUAOOOCOOCTOCIHCaaO$aOGaCCGOUeFOOdAOaonaVHG>SCaDnrPaaaOaxa$assreaG$HIneFOICOCeaCOanUHTeoateodoesseDDZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............eserososoorososesseeieeeeesoeoroese sowa

MII.
Inne dochody osiąganez tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: ......................oseerororonoeseoerareeoreseoeewow vor ore sowa e saa Y eee aero sa ses ee nana see rana ewce
sss ss Pobory z wynagrodzenia z ARTANO Sp.z.o.o. 41 893,66 zł brufto...................rerorovroreorsoeeseoresececessssawasasca

see. Dieta radnego Rady Miasta Golub-Dobrzyń 9 216 zł............................eeeaeerestorononoroonesewoosoweeeeeansee seo sranwe

secce. Inne dochody 800 zł.............seasssseeneornorosoeoeaeoeannoewace
see eposaenoeaw none wos ewe PePe Se aw Pee Hawe UŁO U PSO Pe Se Swe e ee H AA Se Era zee Pena e Rawa

SHE.Stan na 31.12.2019 r.(małżeńska rozdzielczość majątkowa)...........................roresoesoerosoeeeneeosrereeeweeeoesn ses
"7 es po neęo no raO. OŁ OSC OpOOhnaa oe saacoarapaSzanPO.NU.OUwEOrorNOHaPOO NU OŁ POL OC 1O OP GI OODOOO SEO. 22205 2OS4SaOSIe aS $aS+pzaOaoanaNaCO$naaeOaCEYYSOvoSEHDaEęzOaoPosasasaszo...

10 s1enanaonosorernYC NOS. Cop 40222000 6000 GOŁO OOO Pa OOOO pODŁONODapNanCOCOOGONzUD4CHAPOTCIaPŁUEOOOCOODOO1OOaOPaOhaCHOO+OOHOGSOvaOO*ODCODEOaC SaaS zoranoszegovezezese ę.osza.

IX.

Składniki mienia ruchomegoo wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modeli rok produkcji): .........................eresoraenozewoereroronowsoeosreses res a dose e ka seer eee nez aaa sake kose naa

"eoraporaPO1ODO OSA OSS Ciaba2 OSO sanUSna aaa OnaCza.aaaaSCe.eCovPaTOSJOrCoHoeareaQCOVCHŁ1OCOC?SEOSIHpOOŁaCCCOOQHOPaCHaC Ha haaeaaaaonaanashaGCCGoOSSvPvaaaz.OzOsaezcazaczaz s...
ssa wedi gey ESO CREE SN ESEE SEKE EE POPE REP EW IA [L=[>/[0)4" or 4ArenRx.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim zdarzeniem,wjakiej wysokości):
1.Kredyt konsolidacyjny w Santander Consumer Bank -kwota zadłużenia 13 272,48 zł w walucie PLN
( małżeńska rozdzielczość majątkowa)

2.Kredyt gotówkowyw Santander Bank Polska- kwota zadłużenia 6 072,62 zł w walucie PLN

(małżeńska rozdzielczość majątkowa)

3.Pożyczka hipoteczna w Millenium Bank- kwota zadłużenia 96 865, 00 zł w walucie PLN
(małżeńska rozdzielczość majątkowa) MStan na 31.12.2019 r. adi



m c

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanieZ lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Gel (krys POD. LDCD> ZM” piej (podpis)


