
Załącżniki do rozporżądzenia Pfeżesa Rady Ministrów
ż dnia 2ó lutego 2003 r,

Załącznik nr '|2

OSW|ADCZEN|E MAJĄTKOWE
radnego gminy

...,.KocK,..,....,...., dnia ......27.04.2022 r,
(miejscowość)

Uwaga:

1. o§oba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdąt starannego izupelnego
Wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym pJzypadku zastosowania, należy wpisaó
..nie dotvczv".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pżynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodóW i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową.

4. oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kąu iza granicą.
5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wieżytelności pieniężne.
6. W części A ośWiadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące

adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a), ......................................JARosŁAW RoMAN KoWALCZYK..............
(imiona inazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ...30.01.1963R...... ...,....,....,......... W ,...........,...,.KocKU....
..,.....,.,.......PoZARoLNlcZA DzlAŁALNoŚĆ GosPoDARCZA , RADNY RADY MlEJsKlEJ W KocKU

(miejsce zatrudnienia, stanowisko l!b funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca ],990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2ot7 r. poz.
1875), z8odnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małźeńskiej Wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
l.
Zasoby pieniężne:

- środki pienięźne zgromadzone w walucie polskiej:

......].00 000,00 ZŁ

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:

- papiery Wańościowe:

1)zezmianąWprowadzonąprzez§lpktlrozporządzeniaPrezesaRadyMjnistróWzdnia28czerwca2our.
zmieniającego rozporządzenie w 5prawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy, Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika j€dnostki organizacy.inej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby Wydającej decyzje
administracyjne w imieniu wójta (Dz. U. poz. 1298), Llóre węszło w życię z dnięm l lipca 20l7 I.
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ll,
1.Dom o powierzchni: .......160,00 m2, owańości: ,...,180000,00 ZŁ...

tytut prawny: ..........WŁAŚclclEL
2.Mieszkanie o powierzchni: .NlE DoTYCZY m2, o Wartości: .NlE DoTYczY.,..,...

3.Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .....WlELOTOWAROWE.., powierzchnia:....1,0281 HA PRZELlCZEN lOWE....,..,.,....

o Wartości: ,..,......30 000,00 zŁ
rodzaj zabudowy: ...BUDYNEK GOSPODARCZY.....,...,..,..,.
tytul praWny: .........WsPÓŁWŁAsNoŚc MAŁZEŃsKA
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,.,..39ż6,37 zł

4. lnne nieruchomości:
a )działka budowlana o powierzchni: ...75O M2.,...........
o Wańości: ........70000,00 ZŁ..

tytuł praWny: .....WsPÓŁWŁASNoŚĆ tvłł.ŻrŃsrł.....
b )działka o powierzchni 604 M2 zabudowana gospodarczym do remontu...........

o Wartości .,..,,..ż4 t6o,oo zl .

tytuł praWny: .,..,......WsPÓŁWŁAsNoŚĆ MAŁżEŃsKA.,................,.,..

lll.
].. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

: :::]::::::::]::1T::: :::i,;,T§,J,ę::::]::::] ::-enta 
udz ałów:

udziały te stanowią pakiet Większy niż 10% udziałóW W spólce: ..................

NlE DoTYczY.....................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
N lE DoTYCZY............,.

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów:
...N lE DoTYczY............

Z tego tytułu osiągnąlem(ęłam) w roku ubieglym dochód w wysokości:
...NlE DoTYczY.........

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w hórych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
,..NlE DoTYCZY........,

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce:
...NlE DoTYczY.........

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
,..NlE DoTYCZY.........

1 ll]jjjl]l]il]::]::::::::il,.T3liT[:::T::::T:l"::::_"'":ll]] ll]] :, _

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .....,,,...,,..

ćĘ

NlE DoTYCZY



V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowe,i osoby prawnej, jednostek samorządu te$orialnego, ich związków,
komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegalo zbyciu

w drodze przetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:
DZlAŁKl BUDoWLANE o PoW.75om2 NABYTE W DRoDZE PRZETARGU oD GM|NYKocK W].996i1997r

Vl,
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności}: ......................
..... PoZARoLNlcZA DZ|AŁALNość GosPoDARCZA- UsŁUGl PRoJEKToWE l oGÓLNoBUDoWLAN E..

- osobiście ......UsŁUGl PRoJEKToWE l 06óLNoBUDoWtANE
- wspólnie z innymi osobami ...........,.,.NlE DoTYcZY...........................

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:
...PRZYCHóD - 1o7 745,I4zŁ..., DocHÓD - 59 890,27 zŁ...............,............,.......

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności
(naIeży podać formę prawną i przedmiot działalności): ......

- wspólnie z innymi osobami .....NlE DOTYCZY

Z tego tytulu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
.................NlE DoTYcZY

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ............NlE DOTYCZY

- jestem cżłonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......,..,,..... N lE DOTYCł

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ............NlE DoTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: .......NlE DoTYCZY..........
Vlll.
lnne dochody osią8ane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kaźdego tytułu: ........,..,.,..,.....,..,..
...DlEry RADNEGo _ 8400,00ZŁ....

lx.
składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdóW mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):
sAMocHÓD osoBoWY VW PAssAT ].,9 TDl - RoK PRoDUKcJl 1999 - 1oooo,oo ZŁ



x.
Zobowiązania pienięźne o Wartości powyżej 10000 złotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożyczki

oraz Warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
NlE DoTYczY............

czEść B

PoWyżsZe ośWiadcżenie składam śWiadomy(a), iż na podstawie art.233 § ], Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności.

,...Rock, dnia 27 ,04.2o2zr
(miejs.owość, data)

-f n ast łn,.,, Jó a/} ln 2ż/c
' (podpis)


