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Ilość zalączników...........

Podp is ................................. ........... .

radnego gminy

Nieborów, dnia 31.12.2018 roku
(miejscowość)

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, należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych,
dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), Tomasz Wierzbicki, Wierzbicki
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe\

urodzony(a) 27.05.1964 roku w Łowiczu
Muzeum Narodowe W Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii, stanowisko - radny gminy,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

:>o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Lasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 92 390,24 zł-wspólność małżeńska
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: me aotyczy

11 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 radnego
gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu za rządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decvzie
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), które weszło w życie z dniem I lipca 2017 r.
li.
1.Dom o powierzchni: 120 mz, o wartości: 400 000,00 zł
tytuł prawny: wspólność małżeńska
2.Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy
3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: sadownictwo, powierzchnia: 1,31 h.
o wartości: 50 000.00 zł
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tvtuł orawny: wspólność małżeńska
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
przychód - 0,00 zł/ dochód - 0,00 zł
4. Inne nieruchomości: garaż
powierzchnia: 50,10 m
o wartości: 20 000,00 zł
tvtuł prawny: wspólność małżeńska

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

..........................................................................................................................................................................................

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ...............
...................................................... .

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

.............................................................................................................................................................................................

2. Posiadam udziałv w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
udziałów :
nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ............................
............................ . ..
IV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ...............................................
.........................................
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...............................
................................
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta
akcji:
nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokoścL ................................
...............................

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynale
żnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednoste k samorządu terytoria
lnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropo litalnego następujące mienie,
które podlegało zbycit.
w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmio
t działalności):
- forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
- przedmio t działalności: wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych
, gazowych i
klimatyzacyjnych
- forma opodatkowania: ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
- przychód : 1 531 088,08 zł
- dochód: 1078 024.44 zł
Wspólność małżeńska

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem
takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmio t działalności):
nie dotyczy
-

osobiście............................................................... ................................

....................................................................

- wspólnie z innymi osobami ....................................................................................
..............

.........................

······································.. ····.. ·········.................................................................................................................................. .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegły m dochód w wysokości: ........................................................ .

...........................................................................................................................................................................................
VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
nie dotyczy

..........................................................................................................................................................................................
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): .............................................................................. .............................

..........................................................................................................................................................................................
- jestem człon kiem rady nadzorczej (od kiedy): ............................................................................................ .

..........................................................................................................................................................................................
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .......................................................................................... .

··········································································································································································

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wvsokości: ................... .................... ............... .
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej dz iałalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzvskiwanych z każdego tytułu :
1. z tytułu zatrudnienia - dochód 35 629,22 zł
2. dopłata ARiMR-851,78 zł
3. pomoc de minimis
- wartość pomocy brutto 23 000,00 zł
- wartość nominalna pomocy 23 000,00 zł
- forma pomocy - refundacja,
- podmiot udzielający pomocy - Starosta Powiatu Łowickiego
4. za pełnienie funkcji Radnego Gminy - 733,33 zł
Wspólność małżeńska

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 OOO złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):
Nissan lnterstar rocznik 201CJ,
Renault Master rocznik 20~
Mercedes-Benz GLK ROCZNIK 2012 - leasing

wspolność małżeńska

·········································································································································································
·········································································································································································
·······································································································································································
·········································································································································································

X.

Zobowiązania pien iężne o wartości powyżej 10 OOO złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na j akich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości) :
kredyt gotówkowy konsumencki w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej Oddział w Nieborowie na kwotę
25 000.00 zł R.R.S.O. wvnosi 4,560294% zaciągnięty 14.12.2017 roku na okres 5-ciu lat spłacany
miesięcznie. Stan zadłużenia 19 968,00 zł
wspólność małżeńska

.........................................................................................................................................................................................

Wyłączenie jawności

informacji

na podstawie artykułu 24 i ust. 1 ustawy o samorządzie gmin
nym (Dz.U.2018.994 ze zm.)

Powyższe oświad

czenie składam świadomy(a), iż na podsta
wie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawd y grozi kara pozbawienia
wolności.

Nieborów, 26.04 .2019 roku
(miejscowość, data)

. .. . .m.... ... ..
(podpis)

