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Trzebiatów
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,dn

ia

.......

0

_2.

:..1..9.

:.?.
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n

(miejscowość)

jest do zgodnego z prawdąn starannego i zupełnego

z rubryk,

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻy wpisaĆ ..nie
dotvczv",
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośó poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego maŹeńską
wspóInością majątkową,
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraiu i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pienięŻne.
6. W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne dotYczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchonnoŚci.

czĘŚc A
Ja, niżej podpisany(a), Tomasz Sobczak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

0B lioca 19BC r.
Kancelaria Adwokacka Tomasz Sobczak - Adwokat

Słupsku

urodzony(a)

",].ę,919.9.:-9.P-9_13...9?.}.*.Ł3l1?§._c-...9-9p-p-9-q.?.|.9.i_3,,..:....T.Ł*.9.9}9.-i.9.}.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym (Dz. U, z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art,24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład maŹeńskiej wspÓlnoŚci
majątkowej lub stanowiące moj majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:
11

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:

-

1-1a

a:ł
JJ

J,

=I
LL

(stan na dzień

22,.

1]-.20i8 r.)

maiątek odrębny
środki pienięzne zgromadzone w walucie obcej:

-

papiery wańościowe: nie

-

B

0 GBp

1*" j

+!__._}....9.:_9Ęi.9.!.y.)....

dotyczy
na kwotę:

ll.
1. Dom o powierzchni:

tytuł prawny:

o

WWW.signform.pl

ok.

160 m

2,

o

wartości: ok. 250.000 ,0a zŁ
w udziale do I/2

,,y_Ęp.9_+.T.Ł*F_Ł9ś_ć_...3....T.*_ł,?,9.1,§3,.,+_9_*,tęp.,!_}3,..§_9.P_9..t-flŚ
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2. Mieszkanie o

powierzchni:

nię

,q9_§y9 Z_y_..m2, o

wańości:

tytuł prawny
3. Gospodarstwo rolne:

rodzĄgospodarstw?]

nie dotyczy

, powierzchnia:

o wańości:
rodza1 zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokośc
4. lnne nieruchomości:

.?..:..-,9.:.ł.1.I.\1,..2:-....?.!.!./.-?,....o-...Ę:-y.,....._1.9.1....l?....--.

...?.?,.,.Lt.9.....=.ł

owańoŚci.3" działka nr 154lB1 o pow. a,IaĄ2 ha - k. 35.000 zł

lll.

1. posiadam udziały w spółkach handlowych

rych uczestniczą takie osoby

-

z udziałem gminnych osób prawnych lub pzedsiębiorców, w

ktÓ-

nalezy podać liczbę i emitenta udziałow:

nie ciotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w spółce:

.*}.ę..._q.9ly9.,1_y

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..1*.ę,..9.ęIx_c_r.y,........,.........,...,
2. posiadam udziały w innych spółkach handlowych

-

należy podaó liczbę i emitenta udziałów:

.*r9.,.g.?_!.Y9,3",,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,l*.ę,..,9ę,§y.9.?y_..

lV.

1, posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

rych uczestniczą takie osoby
.l*,ę...-q.9-!-y9z-y-.,

.

..

-

należy podaó liczbę i emitenta akcji:

.,.

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

@ Www.signform.pl

sp. z o.o,, producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

w ktÓ-

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

nie dotyczy

-

należy podaó

liczĘ

i emitenta akcji:

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

V.
Nabyłem(am) (nabył mój maźonek,zwyłączeniem mienia pzynaleźnego do jego majątku odrębnego)od Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby

zwiąku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - nalezy podac
opis mienia idatę nabycia, od kogo: nie dotyczy

prawnej lub

Vl.
1. Prowadzę działalnośógospodarczą (naleźy podać formę prawną i przedmiot

działalności):ł!**ęę.ł,ę.1*.*.

.J..ę.q,1-o-9-p-9-P.9.f.3,...*-=i.*].*.:.ś.f ..,.g.ę.:.p_9_9*I.ę,-,.9.,.,p_[9 ..§.?,:.},9.:.-1

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód

73.

,

68

5,97 zŁ, dochód 17.815 , a5

i

dochód w wysokości: przychó d,

za 2aL1

zŁ

2.Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności(należy podac formę prawną i przedmiot działalności):nie dotyczy

-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami

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

Vll.
Współkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

nie dotyczy

nie dotyczy

o Www.signform,pl sp. z o.o,, producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@§ignform.pl

nie dotyczy

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisjirewizyjnej(od kiedy):

nie dotyczy

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

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytułu: dieta radnego 286,3I zł (na dzien 2I.12.2alBr.
)

lx,
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych nalezy

podacmarkę,model irokprodukcji):

1. Ford Fiesta

20LL

r. ok.

11.000 zL

x.
Zobowiązania pienięzne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki,
na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

na remont nieruchomości z Pkt I - kwota 49.350 zL - na dzień 28.LI.2a7B
pozostało do spłaty 33.875,49 zŁ

._B._l.:..9.1,9.19..1...,?t..,,.!.]:*Ę.łI.*.1,1.......,ł.ęP.9,T,}.3.1_ęl*.ę....:9l}_q.ę.*.9.....?....T.*.}.1.9-*I*...*,:,...9-?,Ęę.ł.ę.ł':
.-9.:..,..Y.T.9-T3...].ę.ę.:,*.*g:.,..9P.ę,|.9.9yj,l_ę.9.?....?3y.ę*.3..,..,..i...+.ł.ł.9-L..!.ę.?.:.i.*9...PP.:.....3...,9-.:.....9.:

o Www.signform,pl sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform.pl

PowyŹsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie art.233 1 Kodeksu karnego za podanie nie_
§
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Tali,fijflłtt ,

ł lpta§

(miejsbowość, data)

o Www.signform.pl sp, z o.o,, producent aktywnych formularzy, e-mail: biuro@signform,pl

T*r §ałA
(podpis)

