oŚWIADCZENIE MAJĄTKoWE

ľadnego gminy

Reda, đnia24.04.2017 r.
(miejscowość)
Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, staľannego

i

zupełnego wypełnienia kaŻdej z rubryk.
2. JeŻęIi poszczególne rubryki nie znajdują w konkĺetnym przypadku zastosowania, naleŻy
wpisaó,,nie dotyczy'''
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślióprzyna|eŻnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązando majątku odľębnego i majątku objętego
małzeńską wspólno ściąmaj ątkową.
4' oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kĺaju i zagraricą.
5. oświadczenieo stanie majątkowym obejmuje również wieľzýelnościpienięzne.
6. W części A oświadczeniaza:warte są informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
doĘczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

CZĘŚĆ A
Ja, niŻej podpisany(a)

Piotr Pepliński.
(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony(a) 04.02.1968r.w

Wejheľowre
. radny..

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaÍIiu się z przepisami ustawy z dĺia 8 maľca1990 r. o samorządzíe gminnym (Dz.
U. z 200I r. Nr 142, poz. I59I ze zm'),zgodnie z art. 24htej ustawy oświađczam,że
posiadam wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne zgr omadzone na dzien 02.0 | .2017 t.:

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .......ok. 50.000 zł. w składzie
małżeńskiej wspólności majątkowej i 10.000zł w składzie
małzeńskiej wspólności majątkowej i matki Ireny składającego oświadczenie po połowie.

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: ........ ,,nie dotyczy"..'

il.

Dom o powierzchni użýkowej 96, 5 m2,nadziałce o powieľzchni 360 m2 wartości: ok.
350.000zł.
1.

tytuł prawny: małżeńska wspólnośćmajątkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: ,,nie dotyczY" trl2, o waľtości:,,nie dotyczy''.

týuł prawny:

o,nie dotyczy".

Mieszkanie o powierzchni: ,,nie dotyczy". m2, o wartości:
dotyczy''.
',nie
Ęrtuł prawny: ',nie dotyczy''.
3. Gospodarstwo rolne: ,,nie dotyczy"

rodzaj gospodaľstwa: ,,nie dotyczy" powierzchnia ,,nie dotyczy"
o

wartości: ,,nie dotyczy''.

rodzaj zabudowy: ,,nie doĘczy''.

týuł prawny: ,,nie ďoĘczy"

'

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ,,nie
dotyczy".

4. Inne nieruchomości: ď Dom jednorodzinny na działce o powierzchni 608m2
jednorodzinnego na działce o powieľzclni24}lm2

b/ jedna druga domu

a/340.000zł.
b/ 100.000zł.

o wartości:

týuł pľawny: pkt a l małzeŕska wspólnośćmajątkowa, pkt
składaj

ąc e g

o o świadczeni e (daro w izna r o dzic

b/ odrębna własnośćmajątkowa

őw)

ilL
Posiadam udziały w spółkach handlowychzuđziałempowiatolYych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby
naleŻy podać liczbę i emitenta
1.

udziałów:

,,nie

-

doýczy''.

udziały te stanowią pakiet większy niŻ l0o/o udziałőw w

spółce:

,,nie dotyczy''.

Ztego tyťułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie đotyczy"
2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych

udziałőw:,'niedotyczy''.

2

-

naIeŻy podać

liczbę i emitenta

Ztego tytułu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości:,,nie dotyczy''

rv.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowychzudziałem powiatowych osób prawnych lub
ĺa\eŻy podać liczbę i emitenta akcji
przedsiębiorców, w któľych uczestniczą takie osoby
,,nie dotyczy".

akcje te stanowią pakiet większy niŻ I0%o akcji w spółce:

''nie

dotyczy''.

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości:

',nie

dotyczy".

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowychnależy podać liczbę i emitenta akcji: ,,nie

doĘczy".
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy''.

v.
Nabyłem(am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przyna\eŻĺego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa' innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu
teľytoľialnego, ich rwiązkőw lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, któľe
podlegało zbyciu w drodze pľzetaľgu
ĺależypodać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

-

,,nie dotyczy"...
. ,,nie

dotyczy"

...,,nie doĘczy".

vI.

1.

Pľowadzę działalnośćgospodarczą (ĺa\eŻy podaó formę prawną i pľzedmiot działalności)
..... ,,nie

-

osobiście ..

-

wspólnie z innymi

doĘczy"..
.......,,nie dotyczy" ....

osobami....

,,nie ďotyczy''....................

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w ľoku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
,,nie dotyczy".....

2.
'

Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności(naleĄpodać formę pÍawną i przedmiot działalności):'..................
,,nie dotyczy"...

J

,,nie dotyczy".....

-

osobiście.

-

wspólnie z innymi osobami.......

,,nie dotyc2y"............

Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) łV roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy''.

vil.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki)

,,nie dotyczy"

:...

,,nie dotyczy"....

--;jestem członkiem zatządu(od

-jestem

członkiem

kiedy):

raĘ nadzorczej

. ,,nie

,,nie dotyczy"....

(od kiedy)

członkiem komisji rewizyjnej (od

dotyczy"....-.....

kiedy):

....... ,,nie ďoĘczy"

-jestem
Ztego týułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie dotyczy"

vIII.
Irme dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzaľobkowej lub zajęĆ,, z

podaniem kwot uzyskiwanych zkaŻđegotýufu:
Emerytuľa_ 40.106 zł. brutto
Diety ztýlsłupełnionejfunkcji ľadnego 15.635 zł.
Z týułupľacyw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Z tytułu okazj onalne go wynaj mu 19 .200 zł. brutto
D

o

w Wejheľowie 5 I279zł. brutto

chody stanowią skład małżeńskiejwspólno ścimaj ątkowej

IX.
Składniki mienia ľuchomego o wartości powyżej l0 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnaleŻy podaó maľkę, model i ľok pľodukcji):
samochód osobowy - Audi A4 rok produkcji 2000 stanowi skład małżeńskiejwspólności
majątkowej i syna Macieja
samochód osobowy VW Passat rok produkcji2}I} stanowi skład małzeńskiej wspólności
majątkowej.

x.

Zobowiązaĺia pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczkioraz warunki, na jakich zostały udzielonę (wobec kogo, w związkuz jakim
... ,,nie dotyczy"
zdarzeniem, w jakiej wysokości)
,,nie dotyczy"...
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Reda 24.04.2017r.
(miejscowość,data)
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