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Zal4cznikt do hrzfnrzqdzcnra Prezesa Radi Minisrrou

',
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z. dr;.a26lutego 2003 r

Zalqczniknr 12

TT/ZOR

oSwrnoczENtE MAJATKowE
radnego gminy

t6di, dnia 2l listopada 2018 r.
(miejscowo6i)

t. ,raga:

1' -'soba skladajqca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnego
vypelnienia ka2dej z rubryk.

2. ,e2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6
o rie dotyczv".

3' ' ,;oba skladajqca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5lic przynaleino66 poszczeg6lnych skladnikow
rnajqtkowych, dochod6w i zobowiqzari do maj4tku odrgbnego i majqtku objqtego mat2e6skq
wsp6lno5ciq majqtkowq.

4. ' Swiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju iza granicq.
5. USwiadczenie o stanie maj4tkowym obejmuje r6wnie2 wierzytelno6ci pieniq2ne.
6. I ' :zq6ci A o6wiadczenia zawarte sE informacje jawne, w czq6ci B za5 informacje niejawne dotyczqce

aLiresu zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz miejsca polo2enia nieruchomo6ci.

czqsc A

)a, ni|ej podpisany(a), KAMTL TUKASZ DEPTUIA,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

ur odzony(a) 25 MARCA 1981 ROKU w ZGTERZU

RADNY RADY MIEJSKIEJ W IODZI Vlll KADENCJI (poczetek kadencji)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniusiqzprzepisami ustawyzdnia8marcalgg0r.osamorzEdziegminnym(Dz. U.zZO17r.poz.
't75), zgodnie z art. 24h tej ustawy oiwiadczam, ze posiadam wchodzqce w sklad maf2eriskiej wsp6lno5ci
majqtkowej lub stanowiace m6i maiatek odrebnv:
I.

Zasoby pieniq2ne:

- 5rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: OK g5 TyS. Zt

- .. odki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartoiciowe: NIE DOTyCZy

.......... na kwotg: NIE DOTYCZY

rlZe zmianq wprowadzonq przez $ 1 pkt 1 rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 2 g rrg*rlffil
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okre(lenia wzor6w formularzy oriwiadczeri majqtkowych radnego
gtrriny, w6jta, zastepcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
o: oby zarzqdzajqcej i cztonka organu zarzqdzaiqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje
ac"rrinistracyjne w imicniu w6jta (Dz. U. poz. 1298), kt6re weszlo w zycie z dniem I lipca 2017 r.
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lr.

1.Dom o powierzchni: NIE DOWCZY.... mz, o warto(ci: NIE DOTYCZY
:ytul prawny: NIE DOTYCZY

2.Mieszkanie o powierzchni: 34,09 m2, o warto6ci: OK 135 TyS. Zt
iytul prawny:WIASNOSC

:..ospodarstwo rolne:
rodzajgospodarstwa: NIE DOWCZY........................, powierzchnia: NIE DOWCZY.....
o wartoSci: NIE DOTYCZY..................

rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY

tytul prawny: NIE DOTYCZY................

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko(ci: NtE DOTyCZy
4. lnne nieruchomoici: DZIALKA

powierzchnia:855 M2

,;;;;;ffi-il*;.;;
tytul prawny: WTASNOSC

ilt,
L Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y poda6 liczbq i emitenta udzial6w:
NIE DOTYCZY

.rczialy te stanowiE pakiet wiqkszy ni| to% udziat6w w sp6lce: NIE Doryczy

r tego tytutu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: NtE DorycZy

2. losiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta udziaf6w: NtE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NtE DorycZy

l\./.

1' P -siadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
v, k:6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podai liczbq i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY

Z Lego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokodci: NtE DorycZy

2. Posiadam akcje w innych sp6ikach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji: NtE DoTyczy........

z ego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokodci: NtE DorycZy
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V.
Nabylem(am) (nabyl m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
oj Skarbu Paistwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
krmunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu

: ':::::::::::::: ::::::: ::::::::: ll:::i : ::li llllill ll ::::r ::::l*l1l

vr.
1. Prowadzq dziaialno6e gospodarczq (nale2y podai formq prawnE i przedmiot dzialalno5ci): NtE DOTyCZy

- rvsp6lnie z innymiosobami NIE DOWCZY

Z :go tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoSci: NIE DOTyCZy
2. .arzqdzam dziatalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnodci

(nalezy podai formq prawnE i przedmiot dziatalno(ci): NtE DOTyCZy

- osobiScie NIE DOTYCZY

- vsp6lnie z innymi osobami NIE DOTYCZY..................

z ego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NtE DorycZy

\i.
Vu sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NtE DOTYCZY

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): NtE DOTYCZY

- stem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NtE DOTYCZY

- estem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NtE DOTYCZY

7 ,go tytulu osiqgnqlem(qlam)w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: NtE DorycZy

Vill.
lr.ne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innejdzialalno5cizarobkowej lub zajq6, z podaniem
k..,ot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:
z TYTUTU UMOWY O PRACI:81093 Zt
Z -"TUIU DIETY RADNEGO:28505,45 Zt

tx.
S iadniki mienia ruchomego o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
n-ilezy poda6 markg, model i rok produkcji):
AJTO VW PASSAT 1,4 ROK 2014,...........
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Z,.iiowiEzania pieniqzne o wartoici powyzej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i po2yczki
oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko(ci):
NiE DOTYCZY
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Powy2sze oSwiadczenie skiadam Swiadomy(a), i2 na podstawie art.
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnojci.

t.ith 2,( ,(,/ r) 0 I \l
(miejscowo(i, data)

23351 Kodeksu

...1.A

poda nie


