OSWIADCZENIE MAJATKOWE

| TH y

-

wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organi acyjnej gminy.

osoby zarzadzajacej i cztonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna
oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta’

$2TUM

(miejscowosé)

Ania27.11.2019or

Uwaga:

1. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowigzana jest do zgodnego z prawda, starannego i zupetnego
wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisaé ,.nie
dotyczy".
3. Osoba sktadajaca oSwiadczenie obowiagzanajest okreslié przynaleznosé poszezegoélnych sktadnikow
majatkowych, dochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego maizeriska
wspolnoscia majatkowa.

4. OSwiadczenie majatkowe dotycezy majatku w kraju i za granica.
5. OSwiadezenie majatkowe obejmuje réwniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oSwiadczenia zawarte sq informacje jawne, w czeSci B zas informacje niejawne
dotyczace adresu zamieszkania sktadajacego oSwiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZESC A
Ja, nizej podpisany(a), Marcin Lipifski
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

19.11.1985r.

Ww

SZTUMIE

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczefstwa

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkeja)

po zapoznaniu sig Z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej przez osoby petnigce funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy o$wiadezam, ze
posiadam wchodzace w sktad matzenskiej wspdlnogci majatkowej lub stanowiace mdj majatek odrebny:
I.
Zasoby pieniezne:

— Srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej; nie dotyczy

— Srodki pienigzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papiery warto$ciowe: nie dotyczy
na kwote:

1. Dom o powierzchni:

142,77 m?, o wartosci:

450 000z2. tytut prawny:

wspdiwiasnos¢
maizenska

2. Mieszkanie

0 powierzchni:

3. Gospodarstworolne:

nie m?, o wartosci:

tytut prawny:

eeeYetta

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy

, powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:
tytul prawny:

Z tego tytulu osiggnatem(elam) w roku ubieglym przychdéd i dochéd w wysokosci:
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: 1362m2 - dziatka budowlana
wraz z udziatem 1/7 czegci do drogi wewnetrznej o pow.
owartosci: ujetej w pkt.

743m2

II 1.

tytut prawny: wspoitwiasnosé maitzenska

Posiadam udzialy w spétkach handlowych — nalezy poda¢liczbe i emitenta udziatow:
nie dotyczy

udziaty te stanowig pakiet wiekszy niz 10% udziatow w spdlce:
Z tego tytutu osiagnatem(elam) w roku ubieglym dochdéd w wysokosci:

Posiadam akcje w spétkach handlowych — nalezy podaéliczbe i emitenta akeji:
nie dotyczy

akcje te stanowia pakiet wiekszy niz 10% akceji w spdtce:

Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochdéd w wysokosci:
Nabytem(am) (nabyt m6j matzonek, z wytaczeniem mienia przynaleznego do jego majatku odrebnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow,
komunalnej osoby prawnej lub zwigzku metropolitalnego nastepujace mienie, kt6re podlegato zbyciu
w drodze przetargu — nalezy podaé opis mienia i date nabycia, od kogo:
nie dotyczy

Vi.
1. Prowadze dzialalnos¢ gospodarcza? (nalezy podaé forme prawngi przedmiot dziatalnosci):
nie dotyczy
— osobiscie

-—~ wsp6lnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiagnatem(elam) w roku ubieglym przychédi dochéd w wysokoésci:
2. Zarzadzam dziatalnoscia gospodarcza lub jestem przedstawicielem, petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme prawna i przedmiot dziatalnosci):
— osobiscie

— wspolnie z innymi osobami
Z tego tytutu osiagnatem(elam) w roku ubieglym dochéd w wysokosci:

Vil.
1. W spdtkach handlowych (nazwa, siedziba spétki):
nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):
— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiggnatem(elam) w roku ubiegtym dochéd w wysokoSsci:

2, W spétdzielniach:
nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej? (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytutu osiggnatem(etam) w roku ubiegtym dochdéd w wysokosci:

3. W fundacjach prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza;:
nie dotyczy

— jestem cztonkiem zarzadu (od kiedy):

— jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytulu osiggnatem(etam) w roku ubieglym dochdéd w wysokosci:

Vill.
Inne dochody osiagane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajeé, z podaniem kwot
uzyskiwanychz kazdego tytutu: Z tytuitu umowy o prace
dochéd za okres od 01.01.2019r.

- 31.10.2019r.

(Urzad Miasta i Gminy Sztum)
72 031,2821.

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdéw mechanicznych nalezy
podaé marke, modeli rok produkeji):
Samochéd osobowy Skoda Rapd 1.0 benzyna,

rok produkcji 2019r.

X.
Zobowiazania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciagniete kredyty i pozyczki oraz warunki,

na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiazkuz jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci);
1. Kredyt hipoteczny zaciagniety w banku PKO BP S.A. w 2010r. w PLN na zakup
lokatorskiego prawa do lokalu, umowa rozwiazana w dniu 12.06.2016r.
kapitat pozostalty do sptaty 12 994,38zi.

zobowiazanie solidarne z matzonkiem

2. Kredyt hipoteczny zaciagniety w 2015r w PLN w banku PKO Bp na budowe domu,
kwota pozostata do sptaty 338

134,90zi.

zobowiazanie solidarne z matzonkiem

3. Kredyt na zakup samochodu zaciagniety w banku VW Bank kwota pozostaia do
sptaty 48 000zi.

CZES¢ B

Powyzsze ogwiadezenie sktadam $wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanienieprawdylub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

SZTUM 27.11.2019.
(miejscowoSé, data)

1 Niewlasciwe skreslié.

(psu

Layuilla

(podpis)

2 Nie dotyczy dzialalnosci wytwérczej w rolnictwie w zakresie produkcji roslinnej i zwierzecej, w formie i zakresie gospodarstwa

rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spdétdzielni mieszkaniowych.

