Wpiyn^lo
Urzqd Gminy Miiisk Mazowiecki
Kancelaria Niejawna

OSWIADCZENIE MAJATKOWEML&^J^g
radnego gminy
Barczqca, dnia 30.04.2019 rv
(miejscowo^d)

Uwaga:
1.Osoba sktadajqca o^wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2.Jezeli poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nale^y wpisad ,,nie dotvczv".

3.Osoba sktadajqca owiadczenie obowiqzana jest okre^li^ przynaleino^d poszczegdlnych sktadnikOw majqtkowych, dochodbw i zobowi^zari do maj^tku odr^bnego i maj^tku obj^tego matietisk^ wsp6lnoci^ ma-

jtk
4.O^wiadczenie o stanie maj^tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granicq.
5.O^wiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rdwniei wierzytelno^ci pieni^^ne.
6.W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^&ci B za informacje niejawne dotyczqce adresu zamieszkania sktadajqcego o^wiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomo^ci.

CZ^SC A
Ja, nizej podpisany(a), Marek Kwiatkowski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 24.03.1974r. w Mirtsku Mazowieckim
Wiceprzewodniczqcy Rady Gminy
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o^wiadczam, 2e posiadam wchodzqce w sktad ma^^enskiej wsp6lno^ci
majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr^bny:
I.

Zasoby pieni^zne:
—^rodki pieni^zne gromadzone w walucie polskiej: 3200
—^rodki pieni^^ne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
—papiery warto^ciowe: nie dotyczy
na kwot:
II.

1.Dom o powierzchni: 108 m2, o warto^ci: 460 000
tytut prawny: wspdtwtasno^d matze^ska
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartoci:
tytut prawny:
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o warto^ci:
rodzaj zabudowy:
tytut prawny:
Z tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysoko^ci:
4.Inne nieruchomo^ci:
powierzchnia: nie dotyczy
o warto^ci:
tytut prawny:

III.
1.Posiadam udziaty w spdtkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi?biorcdw, w ktdrych uczestnicz? takie osoby — nale2y podad liczb? i emitenta udziatdw:
nie dotyczy
udziaty te stanowi? pakiet wi?kszy ri\t 10% udziatdw w spdtce:
Z tego tytutu osi?gn?tem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:
2.Posiadam udziaty w innych spdtkach handlowych — nalezy podad liczb? i emitenta udziatdw: nie dotyczy
Z tego tytulu osi?gn?lem(?tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:
IV.

1.Posiadam akcje w spdlkach handlowych z udzialem gminnych osdb prawnych lub przedsi?biorcdw, w ktdrych uczestnicz? takie osoby — nale^y podad liczb? i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowi? pakiet wi?kszy ri\t 10% akcji w spdlce:
Z tego tytulu osi?gn?tem(?lam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:
2.Posiadam akcje w innych spdlkach handlowych — nale^y podad liczb? i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:
V.

Nabylem(am) (nabyt mdj mateonek, z wyt^czeniem mienia przynale^nego do jego maj^tku odr^bnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^du terytorialnego, ich zwi^zkdw lub od komunalnej osoby prawnej nastpuj^ce mienie, ktdre podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podad opis mie
nia i dat nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI.

1.Prowadz^ dzialalnodd gospodarcz^ (nale2y podad form^ prawn^ i przedmiot dzialalnodci): nie dotyczy
—osobidcie

—wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi?gn?lem(?lam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:
2.Zarz^dzam dzialalnodci? gospodarcz? lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnodci (naIe2y podad form? prawn? i przedmiot dzialalno^ci):
—osobidcie
—wspdlnie z innymi osobami
Z tego tytulu osi?gn?lem(?lam) w roku ubiegtym dochdd w wysokodci:
VII.
W spdlkach handlcwych (nazwa, siedziba spdlki): nie dotyczy
—jestem czlonkiem zarz?du (od kiedy):
—jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
—jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osi?gn?lem(?lam) w roku ubiegtym przychdd i dochdd w wysokodci:
VIII.
Inne dochody osi?gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnodci zarobkowej lub zaj?d, z podaniem kwot uzyskiwanych z ka^dego tytutu: Wynagrodzenie z tytulu umowy o prac? - 92809,3 pin, Radny Gminy 1119,92 pin,
Umowa-Zlecenie 8870,60 pin
IX.

Sktadniki mienia ruchomego o warto^ci powy2ej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdbw mechanicznych nalezy
podad mark^, model i rok produkcji): Ford Fusion rok prod. 2014.
X.

Zobowi^zania pieni?zne o warto^ci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci^gni?te kredyty i po^yczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko^ci): Kedyt hipoteczny w
PKO BP 28 800,00 CHF (108288 PLN), drugi Kedyt hipoteczny w Getin Noble Bank 69200,00 PLN)

Powyzsze o^wiadczenie sktadam ^wiadomy(a), \t na podstawie art. 233
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolno^ci.

1 Kodeksu karnego za podanie nie-

Barcz^ca, 30.04.2019 r.
(miejscowo^d, data)(podpis)

