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OŚ WL4DCZENIE MA JĄ TKO WE
radnego gminy
1

dnia

r.

(miejscowość)
Uwaga:
1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk
2.Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie
dotyczy”.
3.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okreśHć przynależność poszczególnych składników
nzajqtkowi.”clź, dochodów i zobowiązan do majątku odrębnego i

majątku objętego małżeńską wspólnością

majątkową.
4.Oświadczenie o stanie majqtkowm dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.Oświadczenie o stanie majqtkowi”m obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisan3r(a)

ANDRZEJ TADEUSZ CIEŚLA WSKI

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 6 sierpnia 1950 r. w Poznaniu
Prezes zarządu Skalar Tradiag Sp. z o.o. (KRS 0000093259,1 (w roku 2017 na urlopie bezplatnym
Przewod;iiczqc” Rady Miejskij Konstancin-Jeziorna- pozostajqc” w związku malże,iskin, z ustrojem
rozdzielności nuzjątkowej
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
—

—

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1.1.000,- PŁN
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1.000,- Euro

300,- USD
—

papiery wartościowe: nie dotyczy

H.
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m
, o wartości: nie dotyczy
2
tytuł prawny: nie dotyczy
, o wartości: nie dotyczy
2
2. Mieszkanie o powierzchni: nie doti”czy m
tytuł prawny: nie dat czy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy., powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy:

nie

dotyczy

tymi prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąlem(lam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
4. Inne niemchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tymi prawny: nie dotyczy
]JL
1 .Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
nie

—

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

dotyczi”

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:

nie

dotyczy

Z tego tytulu osiągiąłem(ę.lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. Posiadam udziały w innych spólkach,handlowych
„SKALAR TRADING” Sp. z o.o.

-

—

należy podać liczbę i einitenta udziałów:

4000 udziałów o nominalnej wartości 2.000.000 zł

Z tego tytułu osiągiiąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: 0

Iv.
1 .Posiadani akcje w spólkach handlowych z udzialem 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: uje dotyczy
Z tego tytułu osiągnąkm(ęlarrt) w roku ubiegtym dochód w wysokości: nie dotyczy
2.Posiadam akcje w innych spółkach handlowych

—

należy podać liczbę i eniitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
V.
Nabylem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Pai”istwa, innej patistwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub
zbyciu w drodze przetargu

—

związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało

należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie doticz

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
—

-

osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami luc dotcz

Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) 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
—

wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

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

W spółkach handlowych (nazwą siedziba spółki): „SKALAR TRADING” Sp. z o.o. ni. Wagonowa 17/19, 02223 Warszawa
—

jestem czionkiem zarządu (od kiedy): od 2001 roku

—

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczi

—

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem(ęlam) w roku ubiegłym dQchód w wysokości: 0
ytIL
z podmiem
Inne dochody osiągane z tytulu zatrudnienia lub irmej działalności zarobkowej lub zajęć,
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Lyplacone w *„ysokości
1. Diety Przewodniczącego Radr” Miejskiej Konstancin-Jeziorna -w roku 2017
ogółeni: 2-1.131, 37zł
2. Emerr”tnra

dochód brutto w 2017 r.: 61.398,02 zł

Ix.
ch
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechaniczny
należy podać markę, model i rok produkcji):
nie dotcz”
X.
pożyczki onz
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
wysokości):
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
Gospodarczy (Sygn akt XV!
1. Zobowiązanie z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział
mnie jako członka zarządu
na
majątkowej
GC-15/08) z dnia 24J)6.2008 r oprzeniesienie odprnt.iedzialźwści
odsetkamL
wraz
z
zł
260.180,36
dług „.Skalar Trading Sp. z o.o. w kwocie głównej
wynosi! 39.3-16,17
2.Pożyczka gotówkoit”a udzielona przez citibank- na dzień 31.12.2017 r kapitał do spłaty
r.
25.07.2023
do
zł-pożycz.ka oprocentowana na -1,96% spłata w ratach miesięczni”ch
-

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

ikdeksu karnego za podanie
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