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Paczyna, dnia 28.04.2014r.
OSWIADCZENIE MAJ.t\TKOWE
radnego gminy za rok 2013

Uwaga:
skJadaj~ca oswiadczenie obow i~za na jest d o zgodnego z
i zupelnego wypelnienia kazdej z rubryk.

1. Osoba

2. Je:i:eli poszczegolne rub ryki nie
wpisac "nie dotyczy".

znajduj~

prawd~,

starannego

w konkretnym przypadku zastosowania, nalety

3. Osoba skladaj ~ca oswiadczenie o bowi~zana jest okreslic przynaleinosc poszczegolnych
skladnik6w maj ~tkowy ch, doch odow i zobowi~ zaJi do maj~tku odr~bnego i maj~tku
obj((tego malZerisk~ ws polnosci~ maj~tkow~ .
4. Oswiadczenic

0

stanie maj ~tkowym dotyczy

maj~tku

w kraju i za

granic~.

5. Oswiadczenie 0 stanie maj ~tkowy m obejmuje rowniez wierzytelnosci

pieni~zne.

6. W czt;Sci A oswiadczenia zawarte s~ infonnacje jawne, w cz*rsci B zas informacje niejawne
dotycDlce adresu zamieszkania skladaj~cego oswiadczenie oraz miejsca polozenia
nieruchomosci.

CZF;SC A
la, nizej podpisany, Krzysztof 16zef Bartnicki ...................................... ................................. ... ........ .. ..
( imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe )

urodzony 09.08.1 977 ., ... ....... w Pyskowicach ............................................................................... .... .
Radny Rady Miejskiej w Toszku ................ .. ........................................ .. ............................................ ..
Kierownik dis Zalewu Naklo-ChecMo, Gminny Osrodek Rekreacj i w SwierkJancu ........................ ..
( miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )

po zapoznan iu siy z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzlldzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.15 91; oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 11 3, poz. 984, Nr
153, poz.1271 i Nr 214, poz.1 806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam
wchodzqce w sklad malZenskiej wsp61nosci majlltkowej lub stanowillce m6j majlltek odrybny:

I.
Zasoby pieniyzne:
- srodki pieniyzne zgromadzone w walucie polskiej: 10 000 zl ........ .................................................. ..

- srodki pieniyzne zgromadzone w waJucie obcej: 2000 Eur ............................................................ ..

- papiery wartosciowe: nie dotyczy ....... .............................................................................................. .
............ .. ... .. .............................. na kwoty: nie dotyczy .... ....... ... ........................ ..................... ... ..........

II.
powierzchni : ...... ...... .... .... ... ... 150 m 2 , 0 wartosci: 300 tys zl ........ ... ........ ........ ... ............. ....
tytul prawny: wlascicie.l ..................... ... ... .. .... ....... .... ........ ..... ......... ................ ...... ............................ .

l. Dom

0

2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy ..... m 2, 0 wartosci: nie dotyczy .. .. ....... .............................. ..
tytul prawny: nie dotyczy ......... ....... ... .. ..... ..... ............... ...................... .... ................ ..... .. .................. .
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: og61norolne ..... ..... ......... ........ ........... , powierzchnia: 4,2 ha ....................... .
o wartosci : 150 tys zl ... .................................. ........ ............ .. ........ .......... .............. ........................... .
rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze, stodoly ............. .. .. .... ...... ......... .. .......... .. ...... .... .............. ..
tytul prawny: wlasciciel ........... ..... ...... .......... .............. ........... .... ........ .. ....... .................... .... ............ ..
Z tego tytulu osi'}gn'}lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 5000 zt
przych6d, 4000 doch6d, ........ ....... .. ........ .... .............. .. ...... .. ........ .. .................................. ....................... .
4. lone nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy ............................ .... .. ............. ... .. ...... .............. ............. ............. ............. ..
o wartosci : nie dotyczy ............ ..... .............. ........ ........... ................................................... ........ .... .... .
tytul prawny: .nie dotyczy............... ... ............................... ... .. ........ .. ............... ........ ... ..... .................. .

III.

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsi ybiorc6w, w kt6rych uczestnicz'} takie osoby - nalezy podac liczby i emitenta udzial6w:
nie dotyczy ........................... ............ ............ .. ....... ..... .... ........................... ..................................... ... .

udzialy te stanowi'} pakiet wiykszy niz 10% udzia16w w sp6lce: rue dotyczy ................................. .
Z tego tytulu osi'}gn'}lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy ................... .. .

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczby i emitenta udzial6w: .... ..
nie dotyczy .................. ...... .................... ............... .. .................... ................. ...................................... .
Z tego tytulu osii!gn'}lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : nie dotyczy ..................... .

IV.
1. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych Jub
przedsiybiorc6w, w kt6rych uczestnicz'} takie osoby - nalezy podac liczby i emitenta akcji:
.nie dotyczy .... ....... .............................. .... ..................... ... ......................................... ........................ ..

akcje te stanowi'} pakiet wiykszy niz 10% akcji w sp6lce: nie dotyczy ............................................ .
Z tego tytulu osi'}gn'}lem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: .rue dotyczy ................... ..
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2. Posiadam akcje w innych sp61kach handlowych - nalezy podac Jiczb y j emitenta akcj i: ................ .
nie dotyczy ...... ... .. ... .................... ...... ..................... .. .... .. .............. ......... .... .. ... ..... ..... ........ .. ................ .
Z tego tytu1u osi'lgn'llem(ylam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci : .nie dotyczy .................... .

v.
Nabylem(am) ( nabyl m6j malzonek, z wy1'lczeniem mienia przynalei:nego do jego maj~tku
odrybnego) od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz~du
terytorialnego, ich zwi'lZk6w lu b od komunalnej osoby prawnej nastypuj~ce mienie, kt6re podJegaJo
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i daty nabycia, od kogo : nie dotyczy ...

VI.

1. Prowadz y dzia!alnosc gospodarcz,! (nalezy podac formy prawn'! i przedmiot dzialalnosci) :
nie dotyczy ....... ................................................................................................................. ....... .. ... .... .
- osobiscie nie dotyczy ........................................................ ........... ................................... ..... .......... ..
- wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy ............................................................ ...... ...................... ..
Z tego tyturu osi'!gn ~lem(ylam) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci : . nie dotyczy
2. Zarz'!dzam dzialalnosci,! gospodarcz,! lub jestem przedstawici elem pemomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy podac form y prawn'l i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy .................... ....... ..
- osobiscie .nie dotyczy .............. ...... .................................... ......................... ................................. .. ..
- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy ...... ......................... .......................................................... .
Z tego tytulu

osi'lgn~lem(yla.m)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy .. .................. ..

vn.
W sp61kach handlowych (nazwa, siedziba sp61ki ): nie dotyczy .... ............... ....................................... .
jestern czJonkiem zar74du ( od kiedy ): nie dotyczy ....... .......................................................... .
jestem czJonkiem rady nadzorczej (od kiedy): .nie dotyczy .................................................... ..
jestem czJonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy ............................................... .. ..
Z tego tytuJu

osi~gn~lem(ylam)

w roku ubieglym doch6d w wysokosci : nie dotyczy ........................ ..
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VITI.

lone dochody osiC}gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zaJYC,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu: ........... ........... ....... ........ ................. ............... ...... ... .
Dieta radnego - 5 600,00 zl. ........ .... ............ ..... .. .'" .............. ,.......... .......... ........ ......... .. .. ..................... .
Naleznosci ze stosunku pracy 58 192,36 zl- przych6d .......... ............ .. .... ............... ... .... .......... .......... .

....... .................. .......... .. ....... .................... ............. ... ........... .. " ... ... .... ..... ......... .......................................... .. .

IX.

°

Skladniki mienia ruchomego
wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow
mechanicznych nalezy podac marker, model i rok produkcji ): nie dotyczy .......................................... .

x.
Zobowi¥ania pienierzne 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zaci ~gn i«te kredyty i pOZyczki
oraz warunkj, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi¢u z j akim zdarzeniem, w jakiej
wysokosci): nie dotyczy .............. ........................ .............................. ........... .. ...... .... .... ......................... .
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CZltSC B

POwyZsze oSwiadczenie sk!adam swiadomy (a), iz na podstawie art.23 3 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy tub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

~'1hvlc/-f».vly,,;jt/f
............{. .......r........... . ....... '

~

4..~e't:.u?'t(It.... Jqf.?e.k.

.~

(miejscowosc, data)

( podpis )
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