,.
O~WIADCZENIE MAJ/lTKOWE

radnego gminy

Nowe Miasto, dnla 29 kwietnia 2020 r.
(mieJscowoU)
Uwaga:
1. Osoba sktadai~ca oSwiadczenie obowiiJzana jest do zgodnego z prawdCL starannego i
zupetnego wypetnienia kaide; z rubryk.

2. Jezel; poslczeg61ne rubryki nle znajduj<t w konkretnym pnypadku zastosowania, "alezy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba skfadaj<lca oswiadczenie cbowl..zana jest okreslit przynaleznosc poslczeg61nych
sktadnik6w maj<ttkowych, dochod6w i zobowl<lzan do maiCltku odr~bnego I maj"tku obj~tego
matiensk" wsp6lnosciCl majiltkowil.
4. Oswiadczenie 0 stanie malcttkowym dotyczy maJ<ltku w kraju i za graniq.
5. Oswiadczenie 0 stanie majiltkowym obejmuje rowniei wierzytelnosci pleni«:ine .
6. W cz~Sci A oswiadczenia zawarte SCI informacje jawne, w cz«:ScI B zas informacje niejawne
dotycz<tce adresu zamieszkania sktadajClcego oswiadczenie oraz miejsca potoienia
nieruchomoSci,
cz~~t A
Ja, niiej podpisany(a)

SENCERZ stAWOMIR
(imiOna i nazwisko oraz nazwlsko rod cwej

urodzony(a) 11 paldziernika 1971 r. w Plonsku
SPECTRA LIGHTING Sp .zoo ul. Ostrodzka 53 03-289 Warszawa - slusarz
(mlejSCe zatrudn1enia, stanowiskc tub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sam orzCldzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. paz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadc2:am, ie posiadam wChodziJce W sktad matienskiej
wspolnosci maj"tkowej lub stanowiZfce moj maji}tek odr~b ny:
IZasoby pieniE;:zne:
- sro dki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 15.000,00 zl

- srodki

pieni~ine

zgromadzone w walucie obcej : nie dotyczy

- papiery wartokiowe : nle dotyczy
.... ...... ... .. ................ .......... ...... na

kwot~ :

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

II.

1. Dam 0 powierzchni: 70 m2,
tytul prawny : wsp6twlasnosc

0

wartosci : 100 000,00 zl

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy

tytut prawny: ................................. ............. ............. ......... ........ .................. ......................................... .
3. Gospodarstwo ralne:
rodzaj gospodarstwa: grunty raine, powierzchnia: 4200 m2

o wartosci: 18000,00 zl
rodzaj zabudowy: ........ .. ......... ......... ......... ......... ......... ................... ......... .......... ....... .......... .. ..............
tytu! prawny: wspotwlasnosc w 1/4
Z tego tytulu osi<tgn<llem{~tam) w roku ubiegfym przychod i doch6d w wysokosci : nie dotyczy
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: dam mieszkalny 0 pow. 70 m2
o wartosci : 100 000,00 zl
tytut prawny: wsp6twtasnosc w 1/4

III.

1. Posiadam udziaiy w sp6tkach handJowych z udziatem gminnych os6b prawnych
przedsiE:biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac JiczbE: j emitenta udziat6w:
- nie dotyczy

lub

udziaty te stanowiq pakiet wiE:kszy nii 10% udzialow w spotce : .......... .......... ...... ......... ........... .............. ..
Z tego tytulu osi<lgnqtem(~tam) w roku ubiegtym dochod w wysokoki: ...... .................... ..... ....................
2. Posiadam udziaty w innych spotkach handlowych - naleiy podat liczbE: i emitenta udzialow:
- nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam} w roku ubieglym do ch6d w wysokoki: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w sp61kach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych tub przedsiE:biorc6w,
w kt6rych uczestnicz<l takie osoby - naJeiy podat Jiczb~ i emitenta akcji:
- nie dotyczy

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

osiqgnqlem(~lam)

w roku ubieglym doched w wysokoki : ........... .... .. ... ,,', ....... ,... .. .. ,,',.......

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

Z tego tytulu osiilgnillem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : nie dotyczy .

V,
Nabyfem(am) (nabyt m6j malionek, Z wyl~czeniem mienia przyna/einego do jego maj<ltku
ad Skarbu Panstwa. innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzildu
terytorialnego, ich zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiC'lzku metropolitalnego nast~pujil ce
rnienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - naleiy padac opis mienia i date nabycia, od
kogo : nie dotyczy
odr~bnego)

VI.
1.

Prowadze dziatalno~c gospodarczq (naleiy padac formE: prawnq i pnedmiot dzia'alno~ci) :
- nre dotyay

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

Z tego tytutu oSiCjgnqtem(E:tam) w roku ubiegtym przych6d i dochod w \\fysokosci: .................................
2. Zarzildzam dzialalno~c i q gospodarczil lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej
dziaiarnosci (naJezy podac formE: prawnq i przedmiot dziatalnosci): nie dotyczy
- osobiScie ......... .................................................................. .. ......................... ............. ..... ................... ........ .... .
- wspolnie z innymi osobami ...... ...................................................................... .
Z tego tytutu osiqgnqlem(E:lam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: nie dotyczy

VIr.
W spolkach handJowych (nazwa , siedziba sp6tki): nie dotyczy
- jestem cztonkiem zarzildu (od kiedy) : ........... ......... ................... .. .
- jestem czfonkiem rady nadzorczej (ad kiedy) : ................................................ ..... ........... .............. .........
- jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : .. ... ...... ...................................................................... .
Z tego tytulu osiilgnCllem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : .......... .................................... ..
VIII.
Inne dochody osic,gane z tytufu zatrudnienia lub innej dziafalnosci zarobkawej lub zajE:c.

z podaniem

kw ot uzyskiwanych z kazdego tytutu :
- z tytulu zatrudnienia - 44 .698,65 zt
- dieta radnego - 2.400,00 zl

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

•

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznvch naleiy podac mark~, model i rok produkcji):
SKODA OCTAVIA rok prod. 2007

- 12 000,00 zl

X.
Zobowiqzania pienj~i:ne 0 wartosci powyiej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniE;te kredyty i poiyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
oie dotyczy

