radnego gmlny

Serock, dnia 29 kwietnia 2019 r.
(mkjxowofe)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca ofwiadaenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, stannnego i
zupetnego wypetnienia katdej z rubryk.
2. Jete11 pouaegdlne rubrykl nie znajdujq w konkretnym pnypadku zastosowania, nalefy wplsat
,nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca h i a d a e n i e obowlqzana jest okreflit pnynaletno4t pouaeg6lnych
sktadnik6w majatkowych, dochod6w i zobowiqzad do majqtku o d ~ b n e g oI majqtku obj-go
malieliskq wsp6lnoklq majqtkowq.
4. W i a d a e n i e o stanie majqtkowym dotyay majqtku w kraju iza graniq.
5. Ohiadaenie o stanie majptkowymobejmuje r6wniei wlerzyteinoki pieniqina.
6. W a q k i A oJwiadczenla zawarte y infonnacje jawne, w czeki B zaf infonnacje niejawne
dotyawe adresu zamieszkania skhdajqcego dwladaenie onz miejsca potoienia
nieruchomoki.

Ja, niiej podpisany(a), Slawomir Powel Czerwirlski,
(Irnbna I nazwlsko oraz nazwlsko rodowe)

urodzony(a) 25 pafdzierniko 1973r. w Warszewie

Rodny Rudy Miejskiej,
(mkjxe zatrudnlenia, stanowlsko lub funkcja)

po zapoznaniu siq z pnepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samongdzie gmlnnym (Dz. U. z 2017
r, poz. 1875).
zgodnie
z art. 24h tej ustawvohiadczam,~.
te posiadam wchodzace w skiad matiehsklej
.~
w;p6lnoki majgtkowej lub stanoigce m6j majqtek odrqbny:
1.

Zasoby pieniqine:
- drodki pienieine zgromadzone w walucie polskiej: 238 998,88 zl.

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

MaL?eriskawspblnota majqtkowa

- 3rodki pienlqine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyuy

- papiety wartokiowe: nie dotyuy
na kwotg: nie dotyczy

II.
1.Dom o powierzchni: 99,75 m2

wartoft: 196 000,POd
wroz z dziatkq zabudowonq o powienchni3 957m2,
wartoJk 300 000,W zi
tytut prawny: wiosno3C, akt notoriolnyz dnia 21 mojo 2W7r. RepetytoriumA nr 4236/2007
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyuy m2, o wartoki:

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

tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodantwa: nie dofyczy, powierzchnia: nie dotyuy.
o wartoJci: nie dotyczy.
rodza] zabudowy: nie dotyuy
tytul prawny: nie dotyay

Z tego tytutu osiggni+ern(glam) w roku ubieglym pnych6d i doch6d w wysokoki: nie dotyczy
4. lnne nieruchornoki:

powierzchnia: nie dotyuy

.................................................................................................................................................................................
o wartoki: nie dotyczy

tytut prawny: n k dotyuy

111.
1. Posiadam udzialy w sp6tkach handiowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub

przedsiebiorc6w, w kt6rych uaestniag takie osoby - naleiy podat liah iemitenta udziat6w:
nie dofyczy
udzialy te stanowig pakiet wigkszy nii 10%udziat6w w sp6tce:
nie dotyczy

Z tego tytutu osiggnglern(&m) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: nie dotyczy.

-

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych naleiy podat liube i emitenta udzialbw: nie

dotyw

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofci: nie dotyuy
IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych iub przedsiebiorcbw,

-

w kt6lych uczestnicq takie osoby naleiy podat liuhiemltenta akcji:
nie dotyuy

akcje te stanowiq pakiet wiekszy nit 10%akcji w sp6tce: nie dotyuy.

Z tego tytdu osi4gnqlern(@am) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: nie dotyuy.

-

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych naleiy podat iiczbe i ernitenta akcji: nie dotyuy

Z tego tytulu oslqgnqlem(@am)w roku ubiegtyrn doch6d w wysokoki: nie dotyay

Nabylem(am) (nabyl m6j maitonek, z wylqueniem mienia przynaletnego do jego majptku
odrebnego) od Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu
terytoriainego, k h zwiqzk6w, komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce
mienie, kt6re podlegalo zbyciu w dmdze przetargu - naleiy podat opis mienla i date nabycia, od
kogo:
nie dotyuy

...

VI.
1.Prowadze dziaialnoit gospodarcza (naieiy podat forme prawn4 i przedmiot dziatalnoici):

Qubart Slawomir Qenv,irlski, jednwsobowo dziatalnoit gaspadaraa w zakresie: Wykonywonie
pomtdych rob& budowlonych wyko~czeniowychoroz obrotu nleruchom&;aml.

- osobikii TAK.
-

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

Z tego tytulu osi~gn+lem(@am)
w roku ubieglym prrych6d i doch6d w wysokoki:

100 229.00 d

2. Zarzqdzam dzialalnokip gospodarczq iub jestem przedstawicielem pelnomocnikiim takiej

dzialalnoki (naleiy podat forme prawn4 i przedmiot dziaialnoici): nie dotyuy

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

- osobifcie nie dotyuy

- wspdlnie z innymi osobami nie dotycry
Z tego tytutu osiqgnglem(etam) w roku ubieglym doch6d w wysokoki: nie dotyuy

......-........................................ ......................".".................................................................................................
"

"

"

MI.

W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyuy

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

-jestem cztonkiem zarzgdu (od kiedy): nie dotyuy
..................................................................................................................................................................................
-jestem alonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyuy
..................................................................................................................................................................................
-jestem cztonkiem komlsji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyuy

Z tego tytutu osiggnglem(etarn)w roku ubiegtytn dochbd w wysokoki: nie dotyay
VIII.
lnne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnofci zarobkowej tub zajet, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaidego tytutu:
1. Urnowa Zlecenie z UMiG Serock na utnymanie w gotowoici spnetu p.poi

- pnych6d

8 400,W zt brutto, doch6d 6 720,W z l
2. Ekwiwalent OSP za udzial w akcjach ratowniuych - 335,96 z l
3. Radny Rady Mlejskiej -diety 1529,96 z l

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartofci powyiej 10 000 ztotych (w pnypadku pojazd6w
mechanicznych naleiy podat marke, model i rok produkcji):

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

Samoch6d osobowy Volkswagen Passat 2.0 FSI, rok produkcji 2007r. w a r t o f i 18000 d
wsp6lwtasno4C z long

X.
Zobowigzania pienieine o wartoki powyiej 10 000 ztotych, w tym zaciqgniete kredyty i poiyuki oraz
warunki, na jakich zostaty udzieione (wobec kogo, w zwigzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokoki):
nie dotyuy

Powyisze ohiaduenie sktadam Lwiadomy(a), it na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnofci.

(mkjscowoK, data)

