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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

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

zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należywpisać „nie dotyczy”,
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnychskładników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątkuobjętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawnedotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenianieruchomości.

nz

CZĘŚĆ A

Ja niżej podpisany(a), Łukasz Pietrzak ...............................nneeeneeoeezeseoceeeooonnononanny
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) .27 września 1980 roku .........................w Golubiu - Dobrzyniu ................................
Komenda PowiatowaPolicji w Golubiu- Dobrzyniu — detektyw Wydziału Kryminalnego .............
Przewodniczący Rady Miasta w Golubiu - Dobrzyniu ............................eseeeeeeeee eee see se esse sezonnana NnNee"

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z2017r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzonew walucie obcej: nie dotyczy ..........................eeeee
- papiery wartościowe:nie dotyczy ...............................eeereeeere eee eeeeeETNT ICLe<<.il.
1. Dom o powierzchni:202, 36 .......... m”, o wartości:...... 350 000,00 zł.......................................

tytuł prawny: wspólność majątkowia............... baron one ESY ateYE ESEEZw WEau ae NC
2. Mieszkanie o powierzchni: ....nie dotyczy.......... m”, o wartości: nie dotyczy............

tytuł prawny: nie dotyczy.................................. eeeeee-



3. Gospodarstworolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy........... , Powierzchnia:........ nie dotyczy.....o wartości: .nieRp reeneenneneremenrnZĄrodzaj zabudowy: nie PORYeeeeEEtytuł prawny: .nieZYrneNYMZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.............4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: działka na której znajduje się dom o powierzchni 1616 m 2

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: .................."MOWCYrneTEEN2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: ......[UO UOYCZYroomTAUdZIałów:

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji wSpółce... een eeeeeeOEea="ToCMEEee
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych _ należy podać liczbę i emitenta akcji: .................[WOCZYranemCATmZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...................e[We dOYCZYneiNabyłem(am) (nabył mój małżonek,z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego, ichzwiązków lub. od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodzeprzetargu — należy podać opis mieniai datę nabycia, od kogo: nie dotyczy......................

VI.



- Wspólnie z innymi osobami .nie dotyczy..........e..ccc<ccecec seen,Pee ore roo ae tera eo rea ee anawa eee szenia,Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym przychódi dochód w wysokości: nie dotyczy.....2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiejdziałalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):. nie dotyczy
- osobiście niew- Wspólnie z innymi osobami "MIG dOŁYCZY.nenZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy................VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba SPÓłki): nie dotyczy...............urreno- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nieZsuzsE- Jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy...eee- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): Rie dotyczy...eeeZ tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy...................VIII.
Inne dochody osiąganez tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowejlub zajęć, z podaniemkwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Dochód Z tytułu zatrudnienia 74 507,73 zł /brutto/ —
wspólność majątkowa, dieta Radnego 14 780,56 zł — wspólność majątkowa, najemnieruchomości9 250,00 złotych— wspólność majątkowaNoo rwzonaonk sic świns M. aiz
Składniki mienia ruchomegoo wartości powyżej 10.000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): samochód marki BMW 116i rok produkcji 2005 owartości 15 000 zł

2. Kredyt Mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny PKO BP, kwota udzielanego kredytu 40 00,00 złkapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2019 - 26 355,95 zł wspólność majątkowa
3. Kredyt Mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny PKO BP, kwota udzielanego kredytu 210 000,00zł kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2019 - 173 560,47 zł — wspólność majątkowa4. pożyczka gotówkowa Alior Bank- kapitał Pozostały do spłaty na dzień 31 -12.2019 roku 11103, 87 zł — wspólność majątkowa

| |



TUTTryzsze
uswiauczenie Składam świadomy(a), iż na podstawieart. 233$1

Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

oz:zBRZ ZA pro > zCe /ac M. LEZA " alanRZ


