
, /1;,1iD ~,Ob .w{~ OSWIADCZENIE MAJI\TKOWE 

aJiUJ . J,0~NI 'lACY radnego gminy 
dY Grniny 	 Nowe Miasto, dnia 23 kwietnia 2019 r. 

/:1:?~ 	 (miejscowoU) 

urek Califhki ~ 
Uwaga: 
1. 	 Osoba skfadaj'lca o5wiadczenie obow!clzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i 

zupetnego wypetnlenia kaidej z rubryk. 
2. 	 Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wplsac 

"nie dotyczy". 
3. 	 Osoba skfadaj'lca oswiadczenie obowi'lzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych 

sktadnikow maj'ltkowych, dochod6w i zobowi'lzari do majCltku odr~bnego i maJ'ltku objetego 
matienskCl wsp61nosclq maj'ltkowCl. 

4. 	 Oswiadczenie 0 stanie majiltkowym dotyczy maj .. tku w kraju i za granicil. 
5. 	 Oswladczenie 0 stanie majiltkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pienieine. 
6. 	 W czesci A oSwiadczenia zawarte set informacje jawne, w czeSci B zas informacje niejawne 

dotyczClce adresu zamieszkania sktadaJetcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia 
nieruchomosci. 

CZ~~CA 

Ja, niiej podpisany(a) SENCER2 StAWOMIR 
(imlona i nazwisko oraz nazwlsko rodowe) 

urodzony(a) 11 paidziernika 1971 r. w Ptonsku 
SPECTRA LIGHTING Sp.zoo ul. Ostr6dzka 5303-289 Warszawa - monter opraw oswietleniowych 

(mie)sce zatrudnienia, stanowisko lub (unkcja) 

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzildzie gminnym (Oz. U. z 2017 
r. poz. 1875L zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzClce w sktad manenskiej 
wspolnosci maJ'ltkowej lub stanowiClce m6j majqtek odr~bny: 

I. 

Zasoby pieni~ine: 


- srodki pienh;ine zgromadzone w walucie polskiej: 10.000,00 zt 


- srodki pienieine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy 

- papiery wartosciowe: nie dotyczy 

............. ... ................. ........ ...... na kwot~: .. .... ................... ... ..... ... .. ..... .. .. ................ ........ / ....... ..... ......... .. . 
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II. 

1. Dom 0 powierzchni: 70 m2, 0 wartosci: 100000,00 zl 

tytut prawny: wspofwfasnosc 

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy 

tytut prawny: ... ........................ ....................... ........ .. ... ....... .. ................... ... ... ........................... ............. .. 

3. Gospodarstwo rolne: 

rodzaj gospodarstwa: grunty rolne, powierzchnia: 4200 m2 

o wa rtosci: 18 000,00 zt 

rodzaj zabudowy: ............... .. ................. .. ......................... .. ...................... .. ................... .... ....................... . 

tytut prawny: wsp6twtasnosc w 1/4 

Z tego tytutu osiqgnqfem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

4. Inne nieruchomosci: 

powierzchnia: dom mieszkalny 0 pow. 70 m2 


o wartosci: 100 000,00 zl 


tytut prawny: wspotwtasnosc w 1/4 

III. 

1. Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub 
przedsi~biorc6w, w ktorych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
- nie dotyczy 

udziaty te stanowiCj pakiet wi~kszy nii 10% udziatow w spoke: ..... ...... .. ........... .. ................................... . 


Z tego tytutu osiClgnqtem(~tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: ... ...... ........................................... . 


2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udziat6w: 
- nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

IV. 

1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, 


w kt6rych uczestniczCj takie osoby - naleiy podac liczbe: i emitenta akcji: 

- nie dotyczy 


akcje te stanowiq pakiet wi~kszy nii 10% akcji w spotce: .. ................ .. ....................................................... .. 


Z tego tytutu osiqgnqlem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: ........ ........... ................... .... ........ .. 


2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy 

Z tego tytulu osiqgnqtem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dOtyczy;t 
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V. 
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek) z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego maj~tku 

odrE:bnego) ad Skarbu Panstwa) innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samonqdu 
terytorialnego, ich zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwi'lzku metropolitalnega nastE:pujClce 
mienie, kt6re pod legato zbyciu w drodze przetargu - naleiy podac opis mienia i dat~ nabycia, od 
kogo: nie dotyczy 

VI. 

1. 	 Prowadz~ dziatalnosc gospodarczCj (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci) : 
- nie dotyczy 

- osobiscie ......... ... ......... ................................ ... ........................................................................... ................ ..... .... . 

- wspolnie z innymi osabami ..... .. .. ... .................. .... ................. ...................... .. ........ .. ....................................... 


Z tego tytutu osiC}gnqtem(~lam) w roku ubiegtym pnych6d i doch6d w wysokosci: ............ .......... .... ...... . 

2. Zarzqdzam dziatalnosciCl gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej 
dziatalnasci (naleiy podac form~ prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy 

- osobiscie ......... .. ........ ... ....................... ............ ............................. ... ...... ............ . '" .. ............... .... .. ...... ......... .... . . 

- wsp61nie z innymi osobami .......... ................. .... ................ ... .... ....... ...... ..... .............. .. .................. ... ..... .. 

Z tego tytutu osictgncttem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy 

VI" 
W sp6tkach handlawych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotvczy 


- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): ... ....... .... ... .............. ..... .... .... ..... .. ...... ........ ..... .. ............ .... .. ....... . . 


- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .............. ... ........... .... ...................... ... ............ .... ............. . 


- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (ad kiedy) : ........ .. .. ............. .. .. ... .... ..... ........... ...... .......... .. ........... .. 


Z tego tytutu osiCjgnqtem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .... .... ......................... ........ .... .. .. 


VIII . 

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarabkowej lub zaj~c, z podaniem 

kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu: 

AMW SINEVIA SP.Z 0.0. - 28.744,96 

SPECTRA LIGHTING Sp. Z Z 0.0. - 28 744,96 

Dieta radnego - 300,00 zt 

............ ...... ........... ......... .. ........ ..... ... .. .......... ..... ............. ..... ... .......... .. ...... .. ..................... ...~
........................ ......... ... 
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IX. 

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w 

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

SKODA OCTAVIA rok prod. 15000,00 zl 

X. 
ZobowiClzania pienj~ine 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciClgn;~te kredyty i poiyczki oraz 

warunki, na jakich zosta/y udzielone (wobec kogo, w zwiCjzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): 

nie dotyczy 


