
oSwraoczENIE MAJATKowE

radnego gminy

, dnia 27 kwietnia20lT r.

Uwaga:
L. Osoba skladaj4ca oSw obowi4zana jest do zgodnego z prawd4, starannego i

zupelnego wypelnienia :j z rubryk.
rie znajdujq w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy2. JeLeli poszczeg6lne rubrYki

wpisad "nie dotycry".
3. 0soba skladaj4ca

skladnik6w maj4tkowych,
objgtego malierflsk4

4. Oswiadczenie o stanie maj
5. Oswiadczenie o stanie
6. W czgsci A o5wiadczenia

niejawne dotyczqce adresu
poloZenia nieruchomoSci.

CZESC A
! a, nizej podpisany(a), Piotr 2

urodzony 5 lutego 1969 roku w

j ednoosobowa dzialalno56
(miejsce

po zapoznaniu sig z przePisami

2001r. Nr 142, poz.1591 otaz

Nr 153, poz. l27l i Nr 214,

wchodz4ce w sklad
odrgbny:
I.
Zasoby pienig2ne:
- Srodki pienig2ne:

- Srodki pienigZne

obowi4zana jest okreSlid przynale2noSd poszczeg6lnych

od6w izobowipzarfl do maj4tku odrgbnego i maj4tku
maj4tkow4.

dotycry maj4tku w kraju i za granic4.

obejmuje r6wniei wierzytelno5ci pienigZne.

s4 informacje jawne, w czgSci B zaS informacje
skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

- wlaSciciel,
stanowisko lub funkcja)

rstawy z drua 8 marca 1990 r' o samorz4dzie gminnym (Dz'U ' z

2002r.Nr 23, poz.22O,Nr 62, poz. 558, Nr 1i3, poz'984,

w walucie polskiej: nie dotYczY.

, w walucie obcej: nie dotYczY'

yt.

,. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam

wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j maj4tek

- papiery wartoSciowe: nie

na kwotg:

II.
1. Dom o powierzc}r:ri:172 o wartoSci: 600.000 zll1fiil prawny: wsp6lwlasnoSd'

2. Mieszkanie o powierzchni: dotyczy

m2, o wartosci: .............. tlrtul

3. Gospodarstwo rolne: nie

rcdzaj gospodarstwa: ..........



o wartoSci:

- rodzai zabtdovsy: ...........

t5rtut prawny: ................

Ztegot5rtulu osi4gnqlem(glam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci: dom mieszkalny

powierzchnia:65 m2.

o wartoSci: 250.000 zl.

tytul prawny: wlasnoSd.

III.
l. Posiadam udziaty w sp6lkach handlowychztdzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - nalezy poda6 liczbg i emitenta

udzial6w: nie dotyczY

udzialy te stanowiE pakiet wigkszy ruzl0% udzial6w w

sp6lce:

Ztego t'/tutu osi4gn4lem(Elam) w roku ubiegtym doch6d w

wysokoSci: ................

2. Posiadam udzialy w innych sp6tkach handlowych - naleiry

poda6 ticzbg i emitenta udzial6w: nie dotyczy

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niz l\Yo akcji w sp6lce:

Ztego tytutu osi4gnqlem(glam) w roku ubieglym doch6d w

wysoko6ci:

2. Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - naleZy poda6 liczbq i emitenta akcji: nie

dotyczy----

Ztego tytutu osi4gnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w

wysokoSci: ................

rv.
l. Posiadam akcje w sp6lkach handlowych zudzialemgminnych os6b prawnych lub

przedsigbior"6*, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleZy poda6 liczbq i emitenta akcji:

nie dotyczy.



Ztego tyrutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubieglym doch6d w

- rvysokoSci:

v.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia prrynaleZnego do jego maj4tku
odrgbnego) od Skarbu Paristwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorz4du
terytorialnego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastgpuj4ce mienie, kt6re
podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiry poda6 opis mienia i datg nabycia, od kogo:

nie dotyczy

vI.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczq (nale?y poda6 formg prawn4 i przedmiot dzialalnoSci):

j edno o s obo w a dzialalalno 56 go spo dar cza - biuro rachunkowe

- o sobi S ci e j edno o s ob o w a dzialalalno s6 go spo dar cza - biuro rachunkowe

- wsp6lnie z innymi osobami - nie dotyczy.

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: 69.274,00 zl

2. T.arz4dzam dzialalnoSci4 gospo darczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
dzialalnoSci (nalezy poda6 for-g prawn4 i przedmiot dzialalno5ci): nie dotyczy

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytutu osiEgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w

wysoko6ci: ................

vII.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy

- jestem czlonkiem zarzydu (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego t5rtulu osi4gn4lem(Etarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:

vIII.
Inne dochody osi4gane z t5rtulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej htb zajE6, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkazdego t5rtutu:

zasilek chorobowy 3.455,62 z),iwte dochody 51,60 zl, diety 6.737 zN

rx.
Skladniki mienia ruchomego o wartoSci powyzej 10.000 zlotych (w przypadku pojazd6w
mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji): nie dotyczy



x.
Zobowipzanta pienig2ne o wartoSci powyZej I 0. 00 0 zloty ch, w tym zaciqgrugte. kredyfy i

po2yczki ot* *u*nki, najakich zos14ry udzielone (wobec kogo, w zrvi@ku z jakim

zdaruetiem, w jakiej wysokoSci):

kredyt hipoteczny 36.265,34 chf

kredyt hipoteczny 198.201,50 zN

czEsc B
Adres zamieszkania osoby skladaj qcej oSwiadczenie :

Miejsce polozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czqSci A (adres):

powyzsze oSwiadczenie skladam Swiadomy( a), iz napodstawie afi. 233 $ 1 Kodeksu karnego za

podanie nieprawdy lub zataj enie prawdy grozi katapozbawienia wolnoSci'

Lubart6w, 27 kwietni a 2017
(miejscowoS6, data)

?,"{r


