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urodzony(a)

Uwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnegowypełnienia każdej z rubryk.

2' Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..niedotvczv".

3' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określió przynależnośó poszczególnych składnikówmajątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwspólnością majątkową.

4. oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą'
5' oświadczen ie majątkowe obejmuje równ ież wierzytelności pien iężne.
6' W części A oświadczenla zawańe są lnformacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotycząceadresu zamieszkania składającego oświadczeni-e oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, nizej podpisany(a), Łukasz ldowiak

oŚrodek Spońu i Rekreacji w Poniecu Sp. z o.o., Prezes Zarządu
(miejsce zatrudnien

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r..o ograniczeniu prowadzeniadziałalnoŚci gospodarczej^przez osoby pełniące tunt<cje plbliczne-(Dz'.'ó.łzol7 r. poz.1393) orazustawy z dnia B marca 1990 r. o samoizĄdzie gąinnyń 1dz v. z zńzi. óo.' 1875), zgodn ie z art' 24htej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzĄce'' śxł"o mańńsri{ wspÓlności majątkowej lubstanowiące moj majątek odrębny:

t.

Zasoby pienięzne:

-środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 35ooŻ

- środki pienięzne zgromad1one W Walucie obcej: nię dotvczv

(imiona i nazwisko oraz nazwisko róoowel

1983 r. w Gost

- papiery WartoŚciowe:

na kwotę:
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il.

1. Dom o powierzchni: 180 m 2, o Wartości: zso 0o0,o0 zł
tytuł prawny: własność

2.

3.

Mieszkanie o powierzchni: nie aotyizy m 2, o wartości:
tytuł prawny:

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa:

o wańości:
nie dotyczy , powierzchnia:

rodzĄ zabudowy:

tytuł prawny:

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiąłym przychód I dochód w wysokości: nie dotvczv

4' lnne nieruchomoŚci:
powierzchnia: B00rn,

o wartoŚci: 40 O00 zł

tytuł prawny: własnośĆ

1il.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych - nalezy podaó liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

udziałytestanowiąpakietwiększyniŻ1O%udziałÓwwspółce:n,"oo',.,,-

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

M.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych _ nalezy podaÓ liczbę i emitenta akcji:

nie d

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci: nie dotvczv

owww.signform.pl sp. z o.o., e-mail: biuro@signform.pl, tel. (o-22) 331-11-s1,fax: (o-22) 337-11-s2
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V.

Nabyłem(am) (nabył mój małzon ek, zwyłączeniem mienia pzynaleŻnego do jego majątkuodrębnego) od Skarbu Państwa, innej państw_qwej osoby prawne;, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkÓw lub od komunalnej ośoby piawne; njsiępu;ące mienie, którepodlegało zbyciu w drodze przetargu _ naleŻy pooaó opis miónia i łati nabycia, od kogo:

2' Zaządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nlę

vt.

'1' Prowadzę dz|ałalnośÓ gospodarczą2 (naleŻy podaćformę prawną i przedmiot działalności):

-wspolnie z innymi osobami: nie

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymprzychódidochód**y.@

-wspólnie z innymi osobami: nie

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychod i dochód * *yrokoś"i.: nie dotvczv

vll. !
'1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): nię do

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłóm(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoś"i, ni. aory.",

@www.signform.pl sp.zo.o., e-mail: biuro@signform.pl,tel. (o-22) 331-1i-s1,fax:(o-22\337_11_s2
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2. W społdzielniach:

-jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): r}ię dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalnośÓ gospodarczĄ nie dotyczy

-jestem członkiem zaządu (od kiedy): nię

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dołczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nię dotyczy

Ztegotytułuosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegłymdochódwwysokoś.i.Ł
vilt.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu: Pnaca w oŚrodku Spońu i Rekeacii w Ponieol Sp' z o.o' - 7,l 052,59 ż

lX
Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej

mechanicznych nalezy podaÓ markę, model i rok

10 000 złotych (w pzypadku pojazdow

produkcji): Opel lns(;nia 2010r.

Owww.signform.pl Sp.zo.o.,e-mail: biuro@signform.pl, tel.(O-ZZ) 337-1.1-51, tax:(0-22)537-11_Sz
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X
Zobowiązania pienięzne o wartości powyzej 1o ooo złotych, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki
oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): niedotycry

@ www.signform.pl sp. z o.o., e-mair: biuro@signform.pr, ter. (o-22) g37-11-si, fax: (o-22) i37-11-s2
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PowyŹsze oświadczenie składam świadomy(a), iŻ na podstawie ań. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności'

Poniec, 15.04.2019r.
(miejscowość, data)

Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwiezęcej, w formie izakresie gospodar-
stwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

O www.signform.pl Sp. z o.o., e-mait: biuro@signform.pl, lel. (O-22) 332_11_S1,,fax: (O_22) g3Z_11_52

(podpis)


