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Zal4ctniki do rozporzqdzenia prezesa Radv Ministr6rv
z dnia 26 lutego 2003 r.

TYZOR

oSwtADczENtE MAJATKoWE
radnego gminy

Zalqcznik nr 12

t6dl dnia 2L.L1_.201,8r.
(miejscowoii)

jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupelnego wypelnienia kaidej

2' Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisa6,,nie dowczv,,.3' osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okre6lii przynaleinosd poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych,dochod6w i zobowiqzari do majqtku odrqbnego i majqtku objqtego malieriskq wsp6lnoiciq majqtkowq.4. Oiwiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
5' oSwiadczenie o stanie maiqtkowym obejmuje r6wniei wieizytern-osci pieniqine.6' w czqici A oSwiadczenia zawarte sq infoimacje jawne, w czgici B zas informacje niejawne dotyczqce adresuzamieszkania skladajqcego oSwiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomo6ci.

czEsc A

Ja, ni2ej podpisany(a), Bartosz Domaszewicz

urodzony(a) 27.osJ,gg2w todzi 
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

radny Rady Miejskiej w lodzi
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkc.la)

po zapoznaniu siq z przepisami ustawy z dnia g marca 1990 r. o
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o5wiadczam, ie posiadam
majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:
L

Zasoby pieniqzne:

)L:

Uwaga:

1. Osoba skladajqca o3wiadczenie obowiqzana
z rubryk.

samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2O\7 r. poz.
wchodzqce w sktad mat2eriskiej wsp6lno3ci

- Srodki pienig2ne zgromadzone
- 6rodki pieniq2ne zgromadzone

w walucie polskiej: 28 000 pLN

w walucie obcej: 1100 BRL, 400 Euro, 500 USD- papiery wartojciowe: ...........

na kwotg:

rlZe zmianq wprowadzonq przez g l pkt l rorpor.

:ffi11.*T:",::i:::i:,::::"::.i:::,: 111sre1ia 
wzor6w formurarzy os*i,d.,.,1 maiqtkowych radnegogminy' w6jta' zastqpcy w6jta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,osoby zarzqdzajqcej i czlonka organu zarzqdzaiqcego gminnq osobq prawnq oraz osoby wydajqcej decyzjeadministracyine w imieniu tv6jta (Dz. U. poz. 1298), kt6re weszlo rv zycie z dniem I lipca 2017 r.il.

1.Dom o powierzchni: ............... mz, o wartosci:
tytul prawny: NtE DOTyCZy

2.Mieszkanie o powierzchni: ............... .... m2,o wartoSci:
tytui prawny NIE DOTYCZY

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: 

, powierzchnia:



o wartosci: . NIE

DOTYCZY..............

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

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:
4. lnne nieruchomoSci:

powierzchnia:

NIE DOTYCZY

tytui prawny:

l[.
1' Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsigbiorc6w,

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

udziaty te stanowiq pakiet wiqkszy nii 1,0% udziat6w w sp6tce: ....

Z tego tytulu osiagnqlem(qtam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: .................

2' Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg i emitenta udzial6wr

; i;;; ;;;;'; ;;;;;;;;,i;; ; ;-; ;;; ;;;;;;;,;;;;;;,;
lv,

1' Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsiqbiorc6w,
w kt6rych uczestniczq takie osoby - nare2y podai riczbq iemitenta akcji:
NIE DOTYCZY

akcje te stanowiq pakiet wigkszy nii tO% akcji w sp6tce:

Z tego tytulu osiqgnqlem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko6ci:

2 Posiadam akcje w innych sp6ikach handlowych - nale2y podai liczbq i emitenta akcji:

V.

Nabytem(am) (nabyt m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia przynale2nego do jego majqtku odrqbnego)od skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnei, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w,komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastQpujqce mienie, kt6re podlegato zbyciuw drodze przetargu - nale2y podai opis mienia idatq nabycia, od ktgo:

NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqtem(qtam) w roku ubieglym doch6d w wysoko:ici:

vt.
1' Prowadzg dziatalno56 gospodarczq (nale2y podai formg prawnq i przedmiot dziatalno6ci):
NIE DOTYCZY

- osobi(cie

- wsp6lnie z innymi osobami

z tego tytutu osiqgnqtem(qtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:



r
2' zarzqdzam dziatalnosciq gospodarczq lub jestem przeosrai,,.;rn.:r ;.3r- l - r.c: i:e;:: takiej oziararnosci(naleiy podai formq prawnq i przedmiot dziatarnosci); ............._...-..

osobi5cie...............

- wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytulu osiqgnqlem(glam) w roku ubiegiy, ;;;;;;;;;;r;;;;;,
vil.
W_sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba spotki):
NIE DOTYCZY

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

- jeStem CztOnkiem radv nadznr. tai taA 
",^r.,,.""" 

"'-lestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedyl: .........'..........'........... 
.

lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia Iub innei cjziaiaino(ci zarobko,.,,ej iuo zajgi, z podaniemkrvot uzyskiwanych z ka2dego fftuiu:

27 826,5 - UMOWY O PRACE
28 A22,32 _ DIETA RADNEGO

tx.

S<::oniki mienia ruchomego o r,,rartojci powyiej 1o 000 ziotych (rv przypadku pojazds,,,,,rn€:.3:.::_,:--: ei; pcdai markq, model irok produkcji); .............
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