
Uwaga: 
1. 	 Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiCizana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i 

zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac 

"nie dotyczy". 
3. 	 Osoba sktadajClca oswiadczenie obowiCizana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych 

sktadnik6w majCltkowych, dochod6w i zobowiCizan do majCltku odr.::bnego i majCltku obj.::tego 
matienskCl wsp61nosciCi majCltkowCl. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym dotyczy majCltku w kraju i za granicCi. 
5. 	 Oswiadczenie 0 stanie majCltkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni.::zne. 
6. 	 W cz.::sci A oswiadczenia zawarte SCI informacje jawne, w cz.::sci B zas informacje niejawne 

dotyczClce adresu zamieszkania sktadajClcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia 
nieruchomoSci. 

CZ~SCA 
Ja, nizej podpisany(a) Tomasz Tadeusz tClczynski 

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) 

urodzony(a) 16 paidziernika 1959 r. w Miszewo B 

Impel Defender Security Partner sp. z 0.0. sp.K 364028539 - pracownik ochrony 
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) 

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz. U. z 2017 
r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodz'lce w sktad matienskiej 
wsp61nosci maj<ltkowej lub stanowi'lce m6j maj'ltek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~ine: 


- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 13.831,.48 zt 

- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 
- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

• 


http:13.831,.48


II. 

1. Dom 0 powierzchni: 120 m2, 0 wartosci: 200.000,-zt 
tytut prawny: wsp6twtasnosc 
2. Mieszkanie 0 powierzchni 50 m2: ,0 wartosci: 100.000,-zt 
tytut prawny: wsp6twtasnosc 
3. Gospodarstwo rolne: 
rodzaj gospodarstwa og6lnorolne: powierzchnia: 17,5 ha 
rodzaj zabudowy: stodota, chlewnia, garai 
tytut prawny: wsp6twtasnosc 
Z tego tytufu osiClgnClfem w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: p.ll1.997,17 zt 

d.19.859,51 zt 

4. Inne nieruchomosci: 
powierzchnia: 
nie dotyczy 
tytuf prawny: 

III. 

1. Posiadam udziaty w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub 
przedsiE:biorc6w, w kt6rych uczestniczCl takie osoby - naleiy podac IiczbE: i emitenta udziatOw: 
nie dotyczy 

udziaty te stanowiCl pakiet wiE:kszy nii 10% udziat6w w sp6fce: nie dotyczy 
Z tego tytutu osiClgnClfem(E:fam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Posiadam udziaty w innych sp6fkach handlowych - naleiy podac Hczbfi i emitenta udziat6w: 
nie dotyczy 
Z tego tytufu osiClgnClfem(fitam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 

1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsiE:biorc6w, 
w kt6rych uczestniczCl takie osoby - naleiy podac liczbE: i emitenta akcji: 
nie dotyczy 
akcje te stanowiCl pakiet wiE:kszy nii 10% akcji w sp6ke: nie dotyczy 
Ztego tytutu osiClgnClfem(E:fam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych - naleiy podac liczbfi i emitenta akcji: nie dotyczy 
Z tego tytufu osiClgnClfem(E:fam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

V. 
Nabyfem(am) (nabyf m6j mationek, z wyfClczeniem mlema przynaleinego do jego majCltku 
odrE:bnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzCldu 
terytorialnego, ich zwiClzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiClZku metropoHtalnego nastE:pujClce 
mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i datfi nabycia, od 
kogo: 
nie dotyczy 



VI. 

1. Prowadze: dziatalnosc gospodarcz~ (naleiy podac forme: prawn~ i przedmiot dziafalnosci: 
nie dotyczy 

-osobiscie 

- wspolnie z innymi osobami 
Z tego tytutu osi~gn~tem(~tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotyczy 

2. Zarz~dzam dziatalnosci~ gospodarcz~ lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej 
dziafalnosci (naleiy podac forme: prawn~ i przedmiot dziafalnosci): nie dotyczy 
- osobiscie nie dotyczy 
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy 
Z tego tytutu osi~gn~tem(~fam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy 

VII. 

W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem zarz~du (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy 
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy 
Z tego tytutu osi~gn~tem(e:tam) w roku ubiegtym dochOd w wysokosci: nie dotyczy 

VIII. 


Inne dochody osi~gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje:c, z podaniem 


kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu: 


- ze stosunku pracy - 19.689,11 zt 

- umowa zlecenie - 31.110,76 zt 

- inne -17.000,00 zt 
- dieta radnego - 2.850,00 zt 

IX. 

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazdow 

mechanicznych nalezy podac mark~, model i rok produkcji): 

Ciqgnik Belarus - rok prod.20ll 

Ciqgnik Ursus - 1990, ciqgnik C-360 - 1984 

X. 
Zobowi~zania pienie:ine 0 wartosci powyiej 10000 ztotych, w tym zaci~gnie:te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwi~zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

Kredyt BS Plonsk - 45.000,- zt - na wymian~ pokrycia dachowego 


