
Nieborow, dma 31.12.2021 roku
(miejscowosc)

^o z prawci^, zupemef

2. Jezsii poszczegolne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ,,nis dotyczy".

! za granicg.

maj^tKowym

cz^sci A oswi

Ja, nizej podpisany(a),TomaszWierzbicki,Wierzbiclsi
(imiona i nazwisko oral nazwisko rodowe)

urodzony(a) 27.05.1964 roku w towiczu

(miejscezatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

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 oswiadczam/ ze posiadam wchodz^ce w skfad matzeriskiej wspolnosci

majqtkowej !ub stanowiqce moj majqtek odr^bny:

Zasoby pieni^zne:

- srodki pieni^zne zgromadzone w waiucie poiskiej: ROR 10

- srodki pieni^zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

papiery wartosciowe: nic dotyczy

i;Ze zmian^ wprowadzonq przez § 1 pkt 1 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnla 2 8 czerwca 2017 r.

zmieniaj^cego rozporz^dzenie w sprawie okreslenia wzorow formularzy oswiadczeri majcitkowych radnego

gminy, wojta/ zast^pcywojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownikajednostki organizacyjnej gminy,

osoby zarz^dzaj'qcej i czfonka organu zarzgdzaj'^cego gminn^ osob^ prawnq oraz osoby wydajgcej" decyzje

administracyjne w iimemu wojta (Dz. U. poz. 1298), ktore weszlo w zycie z diiiem 1 lipca 2017 r.

l.Dom o powlerzchm: 120 mz, o wartosci:

tytut prawny: wspolnosc ma^zeiiska

2.Mieszkanie o powierzchni; nic dotyczy

3.Gospodarstwo rolne:

gospodarstwa: uprawy
owartosci: 50 000,00 zt

rodzaj zabudowy: nie dotyczy

tytut prawny: wspolnosc matzenska

Z tego tytufu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym przychod j dochod w wysokosci:

4. Inne nieruchomosd: garaz

powierzchnia: 50,10 m

owartosci: 20 000,00 zt

tytut prawny: wspolnosc matzenska



1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gmlnnych osob prswnych !ub przedsl^biorcow,

w ktorych uczestnicz^ takie osoby - nalezy podac iiczb^ i emitenta udzia}6w:

udziaty te stanowiq pakiet wi^kszy niz 10% udziatow w spoke:

Z tego tytufu osiqgncstem(^tam) w roku ubiegiym dochod w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - naiezy podac liczb^ i emitenta udziatow:

tego tytutu osiqgnqtem(^tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

1. PosEadam akcje w spotkach handiowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsi^biorcow/

w ktorych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb^ i emitenta akcji:

akcje te stanowi^ pakiet wi^kszy niz 10% akcji w spotce:

Z tego tytutu osi^gnqtem(^tarn) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

2, Posiadam akcje w innych spotkach handiowych - nalezy podac iiczb^ i emitenta akcji:

Z tego tytufu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegfym dochod w wysokosci:

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wyt^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odr^bnego)

od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz^idu terytorialnego, ich zwiqzkow,

komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitainego nast^pujqce mienie, ktore podlegato zbyciu

w drodze przetargu ~~ naiezy podac apis mienia i dat? nabycia, od kogo:

1, Prowadz^ dziatalnosc gospodarcz^i (naiezy podac form^ prawric| i przedmiot dziatalnosci):

- forma opodatkowania: podatkowa ksi^ga przychodow i srozchodow ~ podatek liniowy

osobiscie

wspoinie 2 innymi osobami nie dptyczy

Z tego tytutu osiqgnqfem(^tam) w roku ubieg'iym przychod i dochod w wysokosci:

-dochod: 191086,95 zl

2. Zarzqdzam dziatalnosdq gospodarczq lub jestem przedstawicleiem petnomocnikiem takiej dziatainosci

(nalezy podac form^ prawnq i przedmiot dziatainosci):

osobisde.

- wspolnie z innymi osobami



Z tego tytutu osi^gn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VII.

W spotkach handiowych (nazwa/ siedziba spotki):

-jestem czfonkiem zarz^du (od kiedy):

jestem cz^onkiem rady nadzorczej (od kiedy):

-jestem cz-lonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiqgn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci:

VIII.

inne dochody osi^gane z tytufu zatrudnienia lub inne] dziatalnosd zarobkowej lub zaj^c/ z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdegotytuhj:

1. z tytutu zatrudnienia" dochod 44 733,50 zt

Sktadniki nnienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zfotych (w przypadku pojazdow mechanicznych

nalezy podac mark^, model i rok produkcji):

Zobowiqzania pieni^zne o wartosci powyzej 10 000 ztotych/ w tym zaciqgni^te kredyty i pozyczki

oraz warunki/ na jakich zostaty udzielone (wobec kogo/ w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci)



Wyl^czenie Jawnosci informacji
na podstawie artykulu 24 i ust. 1 ustawy o samorz^dzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.)
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iub zatajenle prawdy grozi

i/ f//i'{
.2022 roku

(miejscowosc, data)

)/ iz na podstawie art. 233
pozbawienia woinosci,

go za

;/ r7c{}/ /^^^Vy^C^-/

(podpis)


