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Uwaga:

1. Osoba skladajetca oswiadczenie obowietzana jest do zgodnego z prawdet, starannego i zupelnego
wypelnienia kazdej z rUbryk.

2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujet w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie
dOtyczy".

3. Osoba skladajetca oswiadczenie obowietzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w
majettkowych, dochod6w i zobowietzan do majettku odr~bnego i majettku obj~tego maaensket
wsp61nosciet majettkowet·

4. Oswiadczenie 0 stanie majettkowym dotyczy majettku w kraju i za granicet.

5. Oswiadczenie 0 stanie majettkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieni~zne.

6. W cz~sci A oswiadczenia zawarte Setinformacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczetce
adresu zamieszkania skladajetcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

Marek Piotr Nitkiewicz
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Galicja Tomaszek Sp. Z 0.0., magazynier - sprzedawca
(miejsce zalrudnienia, slanowisko lub funkcja)

pa zapaznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samarzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r. Nr 142,
paz. 1591 araz z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214,
paz. 1806), zgadnie z art. 24h tej ustawy aswiadczam, ze pasiadam wchadzqce w skffid ma~zer'tskiej wsp61nasci
majqtkawej lub stanawiqce m6j majqtek adr~bny:
I.

Zasaby pieni~zne:

- sradki pieni~zne zgramadzane w walucie palskiej:

1. Dam a pawierzchni:

tyM prawny: nie dotyczy



tytu~ prawny: wsp6lwlasnosc malzenska

3. Gospodarstwo rolne: -

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytu~ prawny:

Z tego tytulu osiqgnqlem(~am) w roku ubieg~ym przych6d i doch6d w wysokosci:

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: garaz 26 m2

o wartosci: 10 000 zl

tytul prawny: wsp6lwlasnosc malzenska

powierzchnia dzialka 0,79 ha

o wartosci: 120000,- zl

tytul prawny: wsp6lwlasnosc malzenska

powierzch nia dzialka 0,042 ha

o wartosci 13 000,- zl

tyM prawny: wsp6lwlasnosc malzenska

III.
1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6-

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac Iiczb~ i emitenta udzial6w:

2. Posiadam udzialy w innych sp6lkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udzial6w:

nie dotyczy



IV.
1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6-

rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych sp6fkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji:

nie dotyczy

Nabyfem(am) (nabyf m6j maftonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zWiqzk6w lub od
komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mien ie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac
opis mienia i dat~ nabycia, od kogo:

nie dotyczy

VI.

1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq i przedmiot dZiafalnosci):

nie dotyczy

Z tego tytufu osiqgnqfem(~am) w roku ubiegfym przych6d i doch6d w wysokosci:

2. Zarzqdzam dziafalnosciq gospodarczq lub jestem przedstawicielem pefnomocnikiem takiej dziafalnosci (na-
lezy podac form~ prawnq i przedmiot dziafalnosci): stowarzyszenia

- wsp61nie z innymi osobami N· d tIe 0 yczy



VIII.

Inne dochody osiqgane z tytu.u zatrudnienia lub innej dzia.alnosci zarobkowej lub zaj~c. z podaniem kwot
uzyskiwanych z kazdego tytuh pobory od I do XII 2014 - 22522,42 z. brutto

Dieta radnego za 2014r. 220,00 z.

Sk.adniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 z.otych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy

podac mark~, model i rok produkcji): SEAT IBIZA 2004 r. - 12000 zl

Zobowiqzania pieni~zne 0 wartosci powyzej 10 000 z.otych, w tym zaciqgni~te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zosta~ udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

nie dotyczy



Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pom. zm.)

Powytsze oswiadczenie skfadam swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy groz; kara pozbawienia wolnoSci.

(podpis)

~,Jtu~'Lh ft~


