oŚwnlcZENIE MAJĄTKoWE

ľadnego gminy

Reda' dnía 22.04.201 6r.
(miejscowość)
Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staľannego i
zupełnego wypełnieni a kaŻdej z rubryk.
2. JeŻeli poszczegolne rubryki nie znajdują w konkĺetnym przypadku zastosowania, na|eŻy
wpisać''nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićprzyĺaleŻnośóposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązaído majątku odľębnego i majątku objętego
małzeńską wspólnością maj ątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kĺaju íza granicą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje ľównież wierzytelności pienięŹne.
6. W częściA oświadczeniazawarÍe są informacje jawne, w częściB zaśinfoľmacje niejawne
dotyczące adľesu zamíeszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
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CZĘSC A
Piotr Pepliński..
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

Ja,niŻej podpisany(a)

urodzony(a)

04.02.1968r.

w Wejherowre
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po zapoznaniu się zpľzepisami ustawy z dnia 8 marca1990 ľ' o samorządzie gminnym (Dz.
U.z2001' ľ. Nr 142, poz.759I zezm.),zgodniezart.24htej ustawy oświadczam,Że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.

Zasoby pieniężne:

-

środkipienięzne zgromađzonew walucie polskiej: .......ok. 62.000zł. w składzie
małzeńskiej wspólności majątkowej i 10.000zł w składzie
małzeńskiej wspólności majątkowej i matki składającego oświadczenie po połowie.

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........ ,,nie dotyczy"...

-

papieľy wartościowe :......'........,,nie dotyczy''............'.

na

kwotę:..

,,nie dotyczy''................
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II.

Dom o powieľzchni uzytkowej 96, 5 m2, na działce o powierzchni 360 m2 wartości: ok.
350.000zł.
1.

tytuł prawny: małżeńska wspólnośćmajątkowa

2.Mieszkanie o powieľzchni: ,,nie dotyczY" m2, o waľtości:,,nie dotyczy''
tytuł pľawny: ,'nie doĘczy"

'

Mieszkanie o powierzchni: ,,nie dotyczy". m2, o waľtości:
dotyczy''.
',nie

týuł prawny: ,,nie doĘczy"

'

3. Gospodarstwo rolne: ,,nie dotyczy"

rcdzaj gospodarstwa: ,,nie dotyczy'' powieľzchnia ,,nie ďotyczy"
o

wartości: ,'nie dotyczy''.

rodzaj zabudowy: ,,nie dotyczy".

tytuł pľawny: ,,nie đotyczy".

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,,nie
dotyczy".

4. Inne nieĺuchomości:ď Dom jednorodzinny nadziałce o powierzchni 608m2

jedna druga udziałuw pľawie własnościdziałki budowlanej zabudowanej domem
j ednorodzinnym - ďziałka o powierzchn 2400m2
b/

o wartości

al ok.320.000zŁ
b/ 100.000zł.

týuł prawny: pkt

a

l małzenska wspólnośó majątkowa, pkt bl darowizna ľodziców do

majątku osobistego

ilI.
Posiadam udziały w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców' w których uczestniczą takie osoby
naleŻy podać liczbę i emitenta
udziałów: ',nie dotyczy''.
1.

udziaŁy te stanowią pakiet większy niŻ I0oÁ udziaŁőw w

spółce:

,,nie dotyczy'''

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,'nie dotyczy".
2. Posiadam udziały w innych spółkach

udziałów:,,niedotyczy''

handlowych-naleŻy podać |iczbę i emitenta
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Ztego týufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości:,,nie dotyczy''
IV.

handlowychzldziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w któľych uczestniczą takie osoby
naleĄ podać liczbę i emitenta akcji:
1' Posiadam akcje w spółkach

-

,,nie dotyczy".

akcje te stanowią pakiet większy niŻ IlYo akcji w spółce: ,,nie dotyczy''

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy"
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychna\eŻy podać liczbę i emitenta akcji: ,,nie

doĘczy''.
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości: ,,nie doĘczy"

v
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyna|eżnego do jego majątku
odrębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terýorialnego, ich związkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu
naleŻy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

vI.

1.

Prowadzę działalność,gospodaľczą(naleŻy podaó formę prawną i pľzedmiot działalności)
... ,,nie dotyczy"....

-

osobiście ....

-

wspólnie z innymi

. ,,nie

osobami....

dotyczy"
',nie

dotyczy''....................

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychőd i dochód w wysokości:
,,nie dotyc2y"..............

2'

Zarządzarn działalnościągospodarcząlubjestem pľzedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(naleĘ podać formę pľawną i pľzedmiot działalności):...................
,,nie dotyczy"
-t

-

wspólnie z innymi

osobami....

,,nie dotyczy''...............

Ztego tytufu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy".

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba

spółki):......

.....

',nie

doĘczy"

,,nie dotyczy".......

-jestem
-jestem

członkiem zaruądu (od

kiedy):

członkiem rady nadzorczej (od

. ,,nie

kiedy):

członkiem komisji rewizyjnej (od

kiedy):

dotyczy"........'...

,,nie doĘczy''....................
....... ,'nie doĘczy" '.'...'.....

-jestem
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy".
VIII.
zĘnsłu zatľudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub
podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻďego týułu:
Emeľýura - 44.480zł.
Inne dochody osiągane

zajęć,, z

Diety z tytułu pełnionej funkcji radnego 15.586zł.
Ryczałt ztýlilu pełnionej funkcji kuratora społecznego 345zł.
Ztýułupracy w MOPS Rumia 5352zł'
Ztýlilupľacy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejheľowie 43.627zł.
Z tytuhJ okazj onalnego wynajmu 1 4.968zł.
Dochody stanowią skład małzeńskiej wspólności maj ątkowej

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartościpovĺyŻej 10 000 złotych (w pľzypadku pojazdów
mechanicznych nalezy podać markę, model i rok produkcji):
samochód osobowy - Audi A4 ľok produ i

majątkowej.

x.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kĺedyy i
poŻyczki oraz warunki, najakich zostały udzielone (wobec kogo, w związkuz jakim
..'
zdarzeniem' w jakiej wysokości)
dotyczy''
',nie
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..... ,,nie dotyczy"

CZĘSC B
Adľes zamieszkania

o

soby składaj ącej o świadczenie

Miejsce położenianieruchomości wymienionych w punkcie II części A (adres)
I

4aJ

4bt

PowyŻsze oświadczenie składam świadomy(a)'iŻnapodstawie art.233 $ 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikarapozbawienia wolności.

Reda22.04.20I&.
(miejscowość'data)
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