(;li i
-.J'1

F'r:mot«ka !.lrtqd Wo)eu

'Ąl»a*>

j. ," ' l l.-.."' . . . «'}"""l : Ol -.)-. :«i-15 ':l'!
Z dnia ,

Imqjp}Illql I!W Il llllll Ill

G=lansŁu

&l

Somonino, dnia 29.04.2020 r.
(miejscowość)

2020 -05- 0 6

OśWlADCZENIE wa.4xowt
radnego gmmy

wg stanu na dzień 3112.2019 r.
Uwaga:

gs05a
o5owązana jest
Osobaskłada3ąca
składającaOśWiadCzenm
ośwladczenie obowiązana
jestdO
do.zgodnego z prawdą,

starannego i zupetnego wypełniama każdej z rubryk.

Jeżeli ooszczeqólne rubrvki nie znajdują w konkretnym przypadku
zastosowama, należy-wpisać l,nii dq5B"."
*

Osoba składaiaca oświadczenie obowiozana iest określić przvnależność

poszczeqólnvch składręików maiat-koęch, dochqdów?i zobowiązaĄ d?o
majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
*

Ośmadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju l za

granicą.

Oświadczenie o stanie majątkowyrn obejmuje rówmeź wlerzytelności

pieniężne.

Vg cześci A ?oĄwiadczenia zawarte? sa infonnade iawne, .vg cześci B
zaś inforrnacje mejawne dotyczące adresu yamiesykania składającego
oświadczenle oraz miejsca połóżenia nieruchomości.
*

l

l

CZF,ść A

Ja, niżei podpisany(a), Andrzej Sołtysek, Soltysek
iona i nazwiiko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)05,09.l955r. wWyczechowo,gminaSomonino

przedsiębiorca - AS KLINK?ER Andrzej Soltysek, ul. Gdańska 28, 83-300 Kartuzy
przewodni?cy Rady Gminy Somonino
a

- - (miejsce zatrudnienia, stanomsko lub funkcja)

r»o zaooznaniu sie z orzeoisami?ustawv z dnia 8 marca 1990 r. o samor4adzie
:hodzące w
w skład maaeńskiej wspólności majątkowej lub
że posiadam wchodzące
qminnvm (Dz.U. z 2017 r. Nr 1875). zgodnie z art. 24h tei ustawv oświadczam,

stanówiące mój majątek
odrębny:
ajątek odrębi
l

i

Zasoby pienięźne:

l

l

g.

- środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej: 634.623,19 PLN
- środki pieniężne gromadzone w walucie obcej: 10.001 ę26 EURO
- oapierv wartościowe: me dotyczy

l

i

i

na kwotę: nie dotyczy ,

l
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1. Dom o powierzchni: 273,30 m2, o wartości: 680.000,00 PLN

tytuł prawny: mJżeńska wspólność majątkowa
2. Mieszkanie o powierzchni 55,74 m2, o wartości: 110.000,00 PLN
tytuł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarsma: ogólnorolne, powierzchnia: 9/1 8 części z 4,6163 ha
o wartości: 11.540,00 PLN
l

rodzaj zabudowy: zabudowa zagrodowa w z$m stanie technicznym,
l

niezamieszkała

Juł prawny: małżeńska wspólność majątkowa
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku 2019 przychód 2.694,91 PLN i dochód
w wysokości: 2.694,91 PLN
4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: budynek magazynowo-biurowy - 413,11 m2
o wartości: 325.207,62 PLN (wartość ewidencyjna)
tytuł prawny: małżeńska ępólność majątkowa

Pozostam składniki majątku w za$czniku nr 1.
Ill.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy
podać liczbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy

udzia$ te stanowią pakiet większy niż lOo/o udziałów w spć»łce: m* dotyczy
Z tego tytułu osiągnąhsm(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotvciv
---i--i

2. Posiadam udziały w innych spótkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta udziałów: Mesta Sp. z o.o. w Kartu;?ach, ul. Jeziorna 2 - 6 udziałów

l

l

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w 2C)19 roku dochód w wysokości: O zł

dochoduIV,

l

l

1 . Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych
Iub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i

emitenta akcji:
nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 1 0o/o akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągr»ąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i
emitenta akcji: nie dotyczy

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

dofvrrv?&

i

?

i

V.

Nabv4em(aml (naby4 mói rriauonek, z wvłameniem mienia przvnależnego do

ieqo maiatku odrebneao) od Skarbu Państwa, innei oaństwowei osobv prawnei,
iednostek samorzadu tervtorialneao. ich zwiazków lub od komu-nalnei osobv

orawnei nasteouiace mienie, które oodleoało zbvciu w drodze przetargu należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: me dotyczy
Vl.

1 . Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot
i

działalności):

osobiście - dziahilność gosp,, prowadyona na podst. wpisu do
Ewidencji Działalnośi Gospodarczej,
sprzedaź hurtowa
niewyspecjalizowana, pozostam sprzedaź detaliczna
a wspólnie z innymi osobami - nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w ;019 r. przychód i dochód w wysokości: przychód 2.647.114,76 PLN, dochód {brutto)-184.379,07 PLN
2. Zarzadzam działalnościa aosoodarczo lub iestem orzedstawicielem

oełnomocnikiem takiei dziahalności (należy podać formę prawną i przedmiot

dziahilności): nie dotyczy

osobiście - nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami - me dotyczy

Z teao tvtułu osiągnąłerp(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nia

Vll.

l

l

dotvcyv
- -l
'I--i
--

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spćńi): Spółdzielnia ProdukcyjnoHandlowa ME8TWIN, ul. Jezśoma 2, 83-300 Kartuzy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): od l2.09.l99lr.

l

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w 2018 r. przychód i dochód w

h

wysokości:przychód - 1400,00 PLN, dochód brutto - 816,25 PLN
Vlll.

ągane z tyl
Inne dochody osiągane
tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć, z podŚniemn kwot uzyi'skiwanych z każdego tytułu:

diei raanego Gminy SornOnino
- IA.6Ó0,00 PLN
»onino: ryczałt
- ryczałt-15.600,00
IX.

Skmdniki mienia ruchomego
imego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku
pojazdów mechanicznyich nalileży pod:ać markę, rriodel i rok proaukcji):
5 2,OTDI
1 .samochód osobowy Audi Cl5
2,ÓTDlquattro i.'p. 2010
2.samochód osobo% Mazda CX-3
:-3r.pa.20l8
r.p.2i
120E+hi
3.samochód ciężarowy Iveco MLl20E+hds,
r.p. 2000

4.samochód ciężaro% MANll4.l92 MO3+hds, r.p. 1990
5.wózek -podno'śnikoń asÓ.=CPQD-25NFWńlJr.p'. 2008

6.samoct'»ód osobowy aAudiQ5 2,OTFS-I-quattro-r-.p.2Ó17- umowa leasingu operac.
z dn. 07.06.2017

7.samochód ciężarowy
Renault Ma8ter
ciężarowy Renai

r.p.

2019

umowa

Ieasingu

l

nr44587/P/19 z dn. 23.10.2019

l

X.

Zobowiazania oienieżne o wartości oowvżei 10 000 złotvch, w tvm zaciaaniete

kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zosta$ udzielone (wobec kogo, w

zwia:zku z iakim zdarzeniem, vv jakiei wysokości):

umowa leasinou op. nrl4t4446 1217-.09798 z dn. ?07..06.2017 r. z Volkswaoen
Leasing GmbH-Sp. -z o.o. oddział w Polsce l samochód-os. Aud!-Q5 -TFSI"N235
210,10 PLN netto
umowa
leasingu op.
op. nr
nr4451
44587/P/19
umowa leasśngu

z dn. 23.lO.2tl9 r. - samochód Renault

Master - 87.235,77 PLN netto

cząść B

?

l

Adres zamieszkania osoby skhidającej oświadczenie: (")
Miejsce potożenia nieruchomości wymienionych w punkcie Il części A (adres):
(") Na podstame art. 24i ust. 1 ustaivy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gmmn)im (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)
dokonano ivylączenia z udos%pnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o adresie zamieszkania skladającego
oswiadczenie oraz o miejscu polożenia nieruchomości.

i

Wylączenia dokonal: Stawomir Wierzbieniec - inspektor wojewódzki Zespolu ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

('.2.'...

Sorrionino, 29.04.2020

l

i

(miejscowość, data)

i
l

l

Załącznik nr 1 do pkt.ll.4. Oświadczenia majątkowego

działka nr (") i nr (") o powierzchni odpowiednio 300 m2 i600 m2, zabudowane budynkiem
mieszkalnym,
o którym adres:
mowa (")w pkt. ll. 1., o wartości 55.000,00 PLN. tvtuł prawny - ma»eńska
wspólność
majątkowa,

dzialł.k2a.)
a nr-('powi
) , zabudowana
5udynki
em mag.-bi
urowym (patrz
pkt. 11.4.)
z -mimałeszkarmm
(patrzność
pkt.l
e
rzchni
a
2.883
m2'
,
wartość
288.300.OÓ
PLN,
tytuł
prawny
ż
eńska
wspól
majątkowa,'adres: (")

działka
nr '(') i nr (') - grunt
o powierzchni
maueńska'wspólność
mająt;owa,
aares: (")300 m2, warŁość 30.000.00 PLN, tytuł prawny -

budynek uski
hanilowyl rńameńska
o powierzchni
85,21majątkowa,
m2 (na dz.adres:
nr ("):(")i nr (") ), wartość ewid. 96.€)18,86
PLN,gowo
tytuł-prawny
wspólność
l

dzia&a
nr (") i nr (") - droga dojazdowa 1/6 części= 228,40 m2, - wartość ewid. 40.800,00
PLN, tytuł

małżeńska wspólność majątkowa, adres: (')
działkanr(")
,-obr.(")
(") ,oŁ
orawny -

l

.ooowmrzchni980m2,dzierżawaodPKPPLKS.A.zsiedziJw
Warszawie,graniczyzdziatką(:)
w(*) przyu).i(")
j

l

Somonino. 29.04.2020 r.

podpis osoby składającej ?6świadczi

(")Napodstawieart.24iust.lus'taivyzauiaoiumiiaiy.,,.,...........?.???., ?
:";wiadczenie-oraz o miejscu polożenia nieruchoniości.

dokonano wylączenia z udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej inforniacji o adresie zamieszkania skladającego

Wylączenia dokonal: Slawomt Wierzhieniec - inspektor wojewódzk( Zespolu ds. Ochrony Informacji NŁejawnych

l

i

Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

l

l

l

l

l

l

l

i

l

l

il

l

i

l

l

l

