
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy
Łomianki, dnia 28 maja 2020r.
(miejscowość)

Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdejz rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4. Oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w krajui za granicą.
. Oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

w

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ....................erereeseveeee Piotr Łukasz Bartoszewski..............................eeseeeeeeesesererereeerereneenee ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ... 19 października 1983. w „Warszawie

.,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r.
poz. 994), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadamwchedzące—wskładmałżeńskiejwspólnościmajątkowejĄub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasobypieniężne:
— środki pieniężne zgromadzonew walucie polskiej: . 121 976,36 zł..

—środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej ..nie dotyczy..

— papiery wartościowe akcje: SFINKS POLSKA SA,JSW SA.

-.. na kwotę: . 1 352,88 zł..............................esssroeseawawawaweewo es es ea ee eee ee ee eee e are eee

M



1. Dom o powierzchni: ......nie dotyczy..... m, o wartości: .

tytuł prawny: ...... nie dotyczy.....................eessseesesene
2. Mieszkanie o powierzchni: ...nie dotyczy.. m?, o wartości:

tytuł prawny: ..... nie dotyczy...................eeeeceeeereeeeoneonenena wawa wawa sa ssas as aewa esse
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ...... nie dotyczy...
o wartości: .....nie dotyczy......................
rodzaj zabudowy: ..... nie dotyczy...
tytuł prawny: ........ nie dotyczy....... .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .... nie dotyczy................

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: .....nie dotyczy...

„powierzchnia: .... nie dotyczy.

UB

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
asaenesaae[7

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
prem LU: (0)7/4Aonie dotyczy.2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych- należy podać liczbę i emitenta ak
żone nie dotyczy...

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

s. nie dotyczy ...................eeseeeeeererenonenonewono wee sosen eee awa wa was a sa ea ea asa k awake saa saeke



A
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
obrone nie dotyczy.....................seeseesosesosenaeeeseeesesesenenene

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawnąi przedmiot działalności):
asd Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą PKD 62.02.Z
— osobiście tak..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku obecnym przychód i dochód w wysokoś,
Przychód: 104 362,39 zł; dochód: 7 734,64zł..

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawnąi przedmiot działalności): ....... nie dotyczy........seeeveeeeeseeeeesessaeeeanes

es easaes ea ee neweewe

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
peW. daisy oo red ra duśnk ii oko śl yosasenczone py

— jestem członkiem zarządu (od kiedy): .
ja nie dotyczy.....................ecsscsseeesesee

— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy)
see nie dotyczy.............essososesesesenonsesooososowowoese

— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)
see Pl ODRYCY LL... ssie edi cje pęe pia śowao dos eja irae oi wyci waeaeenć

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości ... nie dotyczy....

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwotuzyskiwanych z każdego tytułu: .............eveeseesesseeeeneoesseeeo eee eee hee e rea Pea oe EE EE EE ee ieeennnssieża umowao pracę: przychód: 13 500,00 zł; dochód: 12 832,50zł..
-....dieta radnego: 19 200,00 zł



IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, modeli rok produkcji)
sede Renault Grand Scenic Ill 2009r..

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości

nie dOtyCZy:2 ss. oss ooacc Uvze Li SPSZA a ooreośorepodśoyGohws dlerwenoniwcee eee że dl ewewsa wawere



Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

lDWA <||]MTX<"N,x/»h£XHMHD£Bsee(miejscowość, data) (podpis)


