O~WIADCZENIE MAJI\TKOWE

radnego gminy

Nowe Miasto, dnia 16 kwietnia 2021 r.
(miejscowo~l

Uwaga:

1. Osoba sktadai<lca oSwiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdCl, starannego i
zupefnego wypetnlenia kaidej z rubryk.
2. leiell poszaeg61ne rubryki nie znaJdujct w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisat
"nie dotyczy".
3. Dsoba sktadajClca oswiadczenie obowi'lzana jest okreslic przynaleinosc poslczeg61nych
sktadnik6w majCltkowych, dochod6w i lobowi..za" do maJ'Itku odr~bnego i majCltku obj~tego
matierisk.. wsp6lnoscict maj<ttkowil.

4. ~iadtzenie 0 stanie maj'ltkowym dotyczy majiltku w kraju i za granicii.
5. Oswiadczenie 0 stanie majiltkowym obejmuje r6wnlei wienytelnokl pienieine.
6. W cz~Sci A oswladczenia Z3warte SCI informacje jawne, w cz~Sci B zas Informacje niejawne
dotyczilce adresu
nieruchomosci.

zamieszkania

sktadajClcego

oswiadczenie

oraz

mlejsca

pO'toienla

cz~~t A
Ja, niiej podpisany(a)

SENCERZ stAWOMIR
(imlona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzonv(a) 11 paidziernika 1971 r. w Ptonsku
SPECTRA LIGHTING Sp.lOO ul. Ostrodzka 5303-289 WarSlawa - siusarz
(miejsce zatrudnienia, stanowisko iub funk.cja)

po lapo znaniu si~ l przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 Samorzijdzie gminnym (Dz. U. z 2017
r. pOl . 1875), zgodnie l art. 24h tej ustawy oswiadcl am, ie posiadam wchodzqce w sklad manenskiej
wSpOlnoSci maj<ltkowej lub stanowi'lce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine :
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 20.000,00 II

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

- papiery wartoSciowe: nie dotyczy
.............................................. na

kwot~:

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

II.

1. Dam 0 powierzchni: 70 m2, 0 wartoSci: 100 000,00 zl

tytul prawny: wspotwlasnosc
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy

tytu! prawny: ....... " .................. .......................................................................... .................................. .
3. Gospodarstwo ralne:

rodzaj gospodarstwa: grunty rorne, powierzchnia: 4200 m2
a wartosci: 18000,00 zt

rodzaj zabudo\Nl{: .................... .................................... ,...................................................... .... .............. .
tytul prawny: wsp6twtasnosc w 1/ 4
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegfym przych6d j doch6d w wysokosci: nie dotyczy
4. Inne nieruchomoki:
powierzchnia: 900m2
o wartosci : 50.000,00 zt
tytul prawny: wsp6twlasnosc w 1/4

III.

1.

Posiadam

udziaty w sp61kach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych
w ktorych uczestniczq takie osoby - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w:

rub

przedsi~biorc6w,

- nie dotyczy

udzialy te stanowi~ pakiet wi~kszy nii10% udziat6w w spoke: .............................. .
Z tego tytulu osi~gn~lem(E:tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci : ...................................................
2. Posiadam udzialy w innych spotkach handlowych - naleiy podac liczb~ i emitenta udzial6w:
• nie dotyczy
Z tego tytulu osiijgn~lem(E:lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

IV.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiE;biorc6w,
w kt6rych u c zestnicz~ takie osoby - naleiy poda c IiczbE: i ernitenta akcji :
• nie dotyczy

akcje te stanowiij pakiet wi~kszy nii 10% akcji w spoke: .. ........... .......... .......................... ..................... .... .
Z tego tytutu osiqgnqlem{~lam) w roku ubieg/ym dochod w wysokosci : .... .... ......................................... ..
2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - naleiy podac

Z tego tytulu osiijgnijlem(E:lam)

liczb~

i emitenta akcji: nie dotyczy

w roku ubieg/ym dochod w wysokosci : nie dotyczy.

V.
Nabytem(am) (nabyl m6j mationek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqlku
odr~bnego) ad Skarbu Panstwa, ionej par'lstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytorialnego, ich zwiCjzk.6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastE:pujqce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podat opis mienia i dat~ nabycia, ad
kogo : nie dotyczy

VI.
1.

Prowadze: dziatalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawn,! i przedmiot dzialarno.sci):
- nie dolyczy

- osobiscie ......... ........................... ...... ....................................................... ___ .____......................___ ....................... .
- wsp6lnie z innymi osobami ............................................................................ .................. .

Z eego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci : ............................... ..
2. Zarzqdzam dziatalnosci q gospodarczq lub jestem przed stawici elem pelnomocnikiem eaklej
dzialalnosci (nalezy podat form~ prawnq i przedmiot dzia/alnoSci): nie dotyczy
- osobiScie .........................................................................................................................................................
- wsp61nie z innymi osobami ............................... " .... ................................................................ ..
Z tego tytulu

o s iqgn<tlem(~fam)

w roku ubiegtym dochod w wysokoSci: nie dotyczy

VII.
W sp6/kach handlowych (nazwa, siedziba spolki) : nie dotyczy
- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): ........................ ..................................... .
- jestem (zlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ............ ...... ..
- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) : ....... .................. ................... .............. ................ .
Z tego tytulu osiqgnqlem(~lam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: ............................................... ..
VIII.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu:
SPECTRA LIGHTING Sp.

z z 0.0 . -

Dieta radnego - 2.400,00 zl

44 026,89

zaj~c.

z podaniem

IX.
Sktadniki mienia

ruchomego 0 wartosci powyiej 10 000 ztotych (w przypadku

mechaniclnych naleiy podac

mark~,

pojazd6w

model i rok produkcji):

SKODA OCTAVIA rok prOd. 2007 wartosc 10000,00 zl

X.
Zobowj~zanja pieni ~ine

0 wartosci powyiej 10000 zlotych, w tym zaci'tgniE:te kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostafy udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakirn zdarzeniem, w jakiej wysokoSci):

nie dotyczy

