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Osoba skladajaca oświadczenie obowląnne jest do zgodnego z prawdą, starannego

1.

wypelnle~
nia każdej

r.

(mamu/ość)

«742,0 ma Kal. ju?, Cło/6%

'

Uwaga:

Łęknica

I

wpolnego

: rubryk.

Jezeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „mi daty;

2.

poszczególnych skladników
Osoba skladajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkowych. dochodów
majątkową.
i
Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju za granicą.
Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są Informacje jawne. w części 8 zaś Intormacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania skladającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

3.

część A

Ja, niżej podpisany(a).

Mariusz Turkiewicz

w Żarach

urodzony(a) 10.10.1971 r.

Hrad Pocztowy Łęknica - Listonosz
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U, z 2001r. Nr 142, poz.
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca
Nr 214. poz. 1806),
1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62. poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271
majątkowej lub
wspólności
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w sklad małżeńskiej
stanowiące mói majątek odrębny:
i

l.

Zasoby pieniężne:
—-

środki pieniężne gromadzone w walucie polskiej:

— środki pieniężne gromadzone w walucie obcej:
nie dotyczy
— papiery wartościowe:
na kwotę: nie dotyczy
l
;
r
›

303,99 zl
nie dotyczy

II.
1.

Mieszkanie 0 powierzchni: 62.05
tytul prawny:

3.

m?.

o wartości:

m2.

o wartości:

nie dotyczy

nie dotyey

tytul prawny:
2.

nie dotyczy

Dom o powierzchni:

80.000 zl

wlasność - majątek odrębny

Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:
o wartości:
rodzaj zabudowy:

nie dotyczy

.

powierzchnia:

nie dotyay

nie dotyczy
nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy

i
nie dotyczy
tego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości:
4. Inne niemchomości:
udzial w gruncie wynoszącym 51/1110 w prawie użytkowania wieaysbgo skladająoego się
powierzchnia:
51/100 we wspólnych
powierzchni 841 m.kw - wspóluźytkowonle wieczyste. Udzial wnoszący
dzialki

Z

:

o

częściech budynku - Marność.

*,zvźba rś-Eem

o wartości:

wliczona w cenę wartości mieszkania poz.2
tytuł prawny:
współużytkowonie wieczyste do gruntu, własność do wspólnych części
majątek odrębny.

budynku -

III.

Posiadam udziały w spółkach handiowychz udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby -— należy podać liczbę i emitenta udziałów:

1.

nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
nio dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych — należy podać
liczbę emitenta udziałów:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie
i

nie dotyczy

dotyczy

IV.
1. Posiadam

akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
nie dotyrzy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubieng dochód w wysokości:
nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych —
należy podać liczbę i emitenta akcji:
Z

nie dotyczy

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

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek. z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej. jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej
osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy

WM.—'

i

VI.
1.

Prowadzę działalność gospodarcza (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
nie dotyczy
— wspólnie z innymi osobami

nie dotyczy

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychód i dochód w
wysokości:
nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem
przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
— osobiście

nie dotyczy

— wspólniez innymi osobami
Z

nie dotyczy

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

—jestem członkiem zarządu

nie dotyczy

nie dotyrzy
—jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
—jestern członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
nie dotyczy
Z

(od kiedy):

tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód dochód w wysokości:
i

nie dotyczy

VIII.

inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub
zajęć. z podaniem kwot
uzyskiwanych : każdego tytułu: zatrudnienia UP Łęknica - listonosz tytułu stosunku
:
pracy - „387,45
dieta radnego - 7605 zł małżeńska wspólność majątkowa.
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w
przypadku pojazdów mechanicznych należy
podać markę. model i rok produkcji):
nie dotyczy

Zwana /rź-—<

r

X

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty pożyczki oraz wamnki.
na jakich zostały udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
Bank Pekao S.A - kredyt hipoteczny - na remont mieszkania wykazanegn pkŁII.2 w wysokości: 27.477.00 zi.
Bank Pekao S.A - pożyczka gotówkowa przeznaczona na cele konsumpcyjne w wysokości: 1897,42 zł.
Bank Pekao S.A - karta kredytowa banku zadłużenie karty:759,92 zl.
i

małżeńska wspólność majątkowa.

Żyda—ę. jaws—Ł

X

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty pożyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo. w związku z jakim zdalzeniem, w jakiej wysokości):
Bank Pekao S.A - kredyt hipoteczny - na remont mieszkania wykazanego pkt.".z w wysokości: 27.477.00 zł.
Bank Pekao S.A - pożyczka gotówkowa przeznaczona na cele konsumpcyjne w wysokości: 1897,42 10.
Bank Pekao S.A - karta kredytom banku zadłużenia karty:759.92 zl.
i

Maiżońska wspólność majątkowa.

