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Serock,

dnia 28.02.2018r. r.

Uwaga:
1. Osoba skladajqca odwiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego
2.

3.

4.
5.
6.

wypdnienia kafdej z rubryk.
Jeieii poszczeg6ine ~ b r y knie
i znajdujq w konkretnym prrypadku zastosowania, naieFy wpisaC
.nie dotvczv".
Osoba skladajqca odwiadczenie obowiqzana jest okre$iit prrynaieinodt poszczeg6lnych
sktadnikbw majqtkowych, dochod6w i zobowiqzali do majqtku odrgbnego i majqtku objetego
matiehskq wspbin&ciq majqtkowq.
Odwiadczenie majqtkowe dotyczy majqtku w kraju i za granicq.
OBwiadczenie majqtkowe obejmuje r6wniet wlerzytelnodci pienigtne.
W czgdci A dwiadczenla zawarte sq infonnacje jawne, w czqdci B zad infonnacje niejawne
dotyczqce adresu zamleszkania sktadajqcego dwiadczenie oraz miejsca pdofenia
nie~~h~m~d~i.

TOMASZ GCSIKOWSKi

Ja, niiej podpisany(a),

(lmions I nazwirko orar narwirka rodowe)

27.05.1968 r. w Wakzu
Dyrektor Centrum Kultury I Czytelnictwa w Serocku
(miejxe nlrudnienir ronowilko lub IunkcJa)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia dziatalnodci
gospodarczej przez osoby pdniqce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dr. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, i e
posiadam wchodzqce w sklad maliehskiej wsp6lnodci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odrgbny:
1.

Zasoby pienieine:

- drodki pieniqine zgromadzone w walucie polskiej: nie dotycly
-drodki pienigine zgromadzone w walucie obcej: nie dotyuy

- papiery wartoiciowe: nie dotyczy
na kwotg: nie dotyczy

11.

Dom o powierzchni: nie dotyuy m', o wartoici: nie dotyczy ;tytul prawny: nie dotyczy

1

Mieszkanie o powierzchni: 79 m', o wartoici: 840.000 zl;
tytul prawny: wlasno$t, maliehska wsp6lno6t majatkowa
Gospodarstwo roine: rodzaj gospodarstwa: nie dotyuy; powierzchnia: nle dotyczy
3
o wartoici: nie dotyuy
rodzaj zabudowy: nie dotyuy
tytul prawny: nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~1am)w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy

2

4, lnne nieruchomoici: powierzchnia: 1.dzialka o pow. 2.400m2 z domkiem o pow. 40m2; 2. dzialka o pow.
1.310m2; 3. dzialka o powierzchni 1.310m2; 4. dzialka o pow. 1320m2; 5. dzialka o pow. 1.320m2; 6.
dzialka o pow. 3ha
o wartdci: 1. 1006; 2. 60.0006;
3. 60.000d; 4. 60.0006; 5. 60.000~1; 6.80.000~1.
tytul prawny: 1.wlasnoft- mallehska wsp6lnoft majqtkowa; 2. wtasnoft- majatek odrebny; 3. wtasnoftmaJatek odrebny; 4. wtasnoft- majqtek odrebny; 5. wtasnoft- majatek odrebny; 6. wlasnoft- majatek
odrgbny
111.

-

Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych naleiy podat liczbg i emitenta udzial6w:
udziaiy te stanowiq pakiet wiekszy n i i 10% udzial6w w spdce: nie dotyuy
Z tego tytulu osiqgnqtem(c$am) w roku ubieglym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

nle dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spdkach handiowych - naleiy podat liczbe i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowig pakiet wigkszy n i i 10%akcji w sp6lce: nle dotyuy
Z tego tytulu osiqgnqlem(e1am) w roku ubiegiym doch6d w wysokoici: nie dotyczy

v.
Nabytem(am) (nabyl m6j malionek, z wylqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odrebnego) od
Skarbu Pahstwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w.
komunalnej osoby prawnej lub zwiqzku metropolitalnego nastepujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze
przetargu naleiy podat opis mienia i date nabycia, od kogo: nle dotyczy

-

VI.
1. Prowadze dzialalnoit gospodarczq "(naleiy podat forme prawnq i przedmiot dzialalnoici): nie dotyczy

-0sobiicie- nie dotyczy.
wsp6lnie z innymi osobami- nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(e1am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoici: nie dotyczy
2. Zarzqdzam dzialalnoiciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem, pelnomocnikiem takiej dzialalnoici
(naleiy podat forme prawnq i przedmiot dzialalnoici): nie dotyuy
- osobiicie nie dotyczy
- wsp6inie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgnqlem(~iam)w roku ubieglym dochod w wysokoici: nie dotyczy

-

Powyisze ofwiadczenie skladam fwiadomy(a), i i na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnofci.

Serock, 28.02.2018r.
(miejscowoSt, data)

I Niewlalciwe skreilit.

Nie dotyczy dziatalnolci wytwbrczej w rolnictwie w zakresie produkcji roilinnej i zwierzpcej, w formie i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.

'I

'I'

Nie dotyczy rad nadzorczych spbtdzielni mieszkaniowych.

