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Uwaga:

Zalqcznik nr 12

t6di, dnia 23 kwietnia Z0t9 r,
(miejscowo6i)

1' osoba skladajqca oSwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego izupelnegowypelnienia kaidej z rubryk.
2' Je2eli poszczeg6lne rubryki nie znajdujE w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6,.nie dotvczv".
3' osoba skladajEca o6wiadczenie obowiqzana jest okre5lic przynaleino66 poszczegolnych skladnik6wmajEtkowych, doc.hod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku o'o;qt"go mal2enskqwsp6l noSciq majqtkowq.
4. oswiadczenie o stanie maiqtkowym dotyczy maiqtku w kraju i za granicq.
5' oswiadczenie o stanie maiqtkowym ouelmule r6wniei wierzytelnJsci pieniqine.
6' W czqsci A oSwiadczenia zawarte sq informicje jawne, * 

".qS"i 
B zas informacje nielawne dotyczqceadresu zamieszkania sktadajqcego oSwiadczenie-oraz miejsci polo2enia nieruchomosci.

czqsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), KAMTLTUKASZ DEPTULA,

urodzony(a) 2s MARCA 1981 RoKU *'[:l';J,I-isko 
oraz nazwisko rodowe)

RADNY RADY MIEJSKIEJ W tODZt Vilt KADENCJ! (za 2018 rok)
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

pozapoznaniusiqzprzepisamiustawyzdnia8marcalgg0r.osamorzEdziegminnym(Dz. U.z2O!7r,poz.
1'875), zgodnie z art.24h tej ustawy o6wiadczam,2e posiadam wchodzqce wsklad ruit.rirkiul wsp6lno(ci
majqtkowej lub stanowiace m6i maiatek odrebnv:
t.

Zasoby pieniq2ne:

- 6rodki pieniq2ne zgromadzone w walucie polskiej: OK 95 TyS. Zt

- Srodki pieniq2ne zgromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZY

- papiery wartoiciowe: NIE DOWCZy

na kwotg:NtE DOTYCZY

rtZezmianqwprowadzonqprzez5Lpkt1rozporzqdzeniaPrezesaRadyMinistr6wzdnia2gczerwcaZo77r.
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie okre5lenia wzordw formularzy oiwiadczeri majqtkowych radnego
gminy, w6jta, zastQpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzajqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzje
administracyjne w imieniu w6jta (Dz. U. poz. 1298), kt6re weszlo w Lrycie z dniem I lipca2Ol7 r.
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1.Dom o powierzchni: NrE Doryczy.... mz, o wartosci: NrE Dowczy

tytul prawny: NtE DOTyCZY.........,......
2.Mieszkanie o powierzchni: 34,09 m2, o warto(ci: OK 135 TyS. Zt

tytul prawny: WTASNOSC
3.Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa: NrE DowcZy........................, powierzchnia: NrE Dowczy...,.
o wartoici: NIE DOWCZY...................
rodzaj zabudowy: NtE DOTYCZY
tytul prawny: NIE DoTYc2y................ .. ,...,,...,.,....,....,,.,.
Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: NIE DoTyczy........,.........

4. lnne nieruchomo5ci: DZIAIKA
powierzchnia:855 M2

tytul prawny:WIASNOSC

ilr.
, :::lili: ,:^Y:]1,: 'l?tkach 

handtowych z 
.ulliarem 

gminnych os6b prawnych tub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiqkszy nii to% udziat6w w sp6rce: NrE DorycZy..................

Z tego tytulu osiqgnqtem(qlam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: NIE DoTyczy ................

2' Posiadam udziaty w innych sp6lkach handlowych - naleiy podai liczbq i emitenta udzial6w: NtE Dowczy

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: NIE Dowczy.......,........

lv"
t. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale2y podai liczbq i emitenia akcji:
NIE DOTYCZY

akcje te stanowiq pakiet wiqkszy nii LOo/o akcji w sp6lce: NtE DOTYCZY ...................

Z tego tytulu osiqgnqlem(qlam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: NIE DoTyCzy ................

2' Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y poda6 liczbq i emitenta akcji: NIE Dowczy........

Ttego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubiegiym doch6d w wysokoSci: NtE Dowczy ................



V.
Nabylem(am) (nabyt m6j mal2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)
od Skarbu Pafstwa, innej pafistwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastqpujqce mienie, kt6re podlegalo zbyciu
w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datq nabycia, od kogo: NIE Dowczy .,................

vt.
1' Prowadzq dzialalnoii gospodarczq (nale2y podadformq prawnq i przedmiot dziatalnoSci): NIE DoTyCZy

- osobi5cie NtE DOWCZY

- wsp6lnie z innymi osobami NIE DOWCZY ..................

;.";ili; ;;;;;;i;.iil;;;;ffi;i;; ;;;;il;;;;i;;;;;;;;;;;*;;*il "2'zarzqdzam dziatalnoSciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiejdzialalnodci
(nale2y podai formq prawnE i przedmiot dzialalnoSci): NrE DorycZy

- wsp6lnie z innymi osobami NtE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko(ci: NIE DorycZy

vil.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): NIE DOWCZY,.................

- jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): NIE DOTYCZY,................,

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE DOTYCZY......,.......,...

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

;;;;; il;il;;i;;;;i;;iffii ; *; ;l;;i;; ;;;il; ; *;;;;; -;;;,#;
vilt.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoici zarobkowej lub zajq6, z podaniem
kwot uzyskiwanych z ka2dego tytulu:
Z WTUTU UMOWY O PRACI: LLL6S2,97 ZL
Z TYTUTU DIETY RADNEGO: 31505,45 Zt

tx.
Skladniki mienia ruchomego o wartodci powyiej 10 ooo zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych
nale2y podai markq, model i rok produkcji):
AUTO VW PASSAT 1,4 ROK 2014,

0J/



Zobowiqzania pieniqine o wartosci powy2ej 10 oo0 zlotych, w tym zaciqgniqte kredyty i poiyczki
oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysoko(ci):
NlE DOTYCZY
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czEsc B
Adres zamieszkania osoby skladajqcej o5wiadczenie:
Miejsce polo2enia nieruchomo5ci wymienionych w p

Powy2sze oswiadczenie skladam swiadomy(a) , ii na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnojci.

Lorh..Z3 kaio.{*:u nl9
(miejscowoSd, data)
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