Reda,

dnia 20l8-04-19 ľ'

oŚwIADCZENIE MAJĄTKowE
radnego gminy

Uwaga:
1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z praw,dą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej z ľubryk.
2. Jeżeli poszczególne ľubryki nĺe znajdują w konkľetnym pľzypadku zastosowanĺa,
naleĘ wpĺsać ..nie dofyczy''.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest okľeślićprzynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odľębnego i majątku objętego małzeńską wspĺílnościąmajątkową.
4. Ośwĺadczenĺeo stanie majątkowym doĘczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje ľównieżwiemytelnościpieniężne.
6, W częściA ośwĺadczeniazawarte są infoľmacje jawne, w częściB zaśĺnformacje
nĺejawne dotyczące adľesu zamĺeszkania składającego ośwĺadczenieoraz miejsóa
położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ

^
Ja,niŻej podpisany
(a)' Teľesa Tkaczyk z d. Kulesza

-

(imiona i nazwisko oraznazwisko rodowe)

urodzony (a) 1962-07-14w Bľusach

Radna Rady Miejskiej
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub funkcj a)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie

z dnia 8 maľca I99O r. o samoľZądzie gminnym
z art. 24h tej ustawy oświadczam,że posiadam

wchodzące w skład małzeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odľębny:
I.
_

Zasoby pieniężne :
środki pienięzne zgromađzone w walucie polskiej: 95.000,00

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 0100

-

papiery wartościowe: 0,00

il.

........

Dom o powieľzchni: .
. ffi2, o waľtości:...
ýtuł pľawny: ....'.......'..
2. Mieszkanie o powierzchni: 45 m2, o wartości: 270.000,00
tytuł
3. Gospodarstwo rolne: brak
1.

PLN

rodzaj gospodarstwa: ..............

....,

powierzchnia:

o waľtości:

rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Ztego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm pľzychód i dochód w wysokoŚci
4' Inne nieľuchomości:
powieľzchnia: lokal uzytkołvy o pow. 50'02 garażwolnostojący o pow.20'00
o waľtości:300.000PLN oľaz 35'000PLN
Ęrtuł prawny: własność

ilI.

1. Posiadam udzíaĘ w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób pľawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestnícą takie osoby _ naleĘ podać líczbę i emitenta
udzíałőw: nie dotycry
udziaĘ te stanowią pakiet większy niz I0

Yo

udziałőw w spółce:

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

2. Posiadam

ldziĘ w

udziałów: nie dotyczy

innych spółkach handlowych

_ na|eĘ podaó liczbę i

emitenta

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

ľ.

z udziaŁem gminnych osób prawnych lub
przedsiębioľców, w których uczestĺiczą takie osoby _ naleĘ podaó liczbę i emitenta akcji:
nie doĘczy

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych

akcje te stanowią pakiet większy niż I0 % akcjí w spółce:

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

Ącje w innych spółkach handlowych_naleĘ podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

Ztego Ętułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: '...

v.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przyĺa|eżmegodo jego majątku
odľębnego) od Skaľbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związkőw, komunalnej osoby pľawnej lub zrviązku metropolitalnego
następujące mienie' które podlegaŁo zbyciu w dľodze przetatgu _ ĺaleĘpodaó opis mienia
i datę nabycia' od kogo: nie dotyczy

vI.

1. Pľowadzę działalnośó gospodaľcą (naleĘ podaó foľmę prawną i przedmiot działalności):

wpis do ewidencji dzĺałalnościgospodarczej _ uslugĺ finansowe
- osobiŚcie _

tak

wspólnie z innymi osobami - nie

Ztego tytufu osiągnąłęłam w ľoku ubiegĘm przychőd i dochód w wysokości:
pľzychód _230.247,92 PLN' dochĺíd-62.489,00 PLN
2. Zarządzam dziďalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikięm
takiej działalności(naleŻy podaó foľmę prawną i przedmiot działalności):nie doĘcry
- osobiście
- wspólnie z

innymi osobami

Ztego Ętułu osiągnąłem (ęłam) w ľoku ubiegĘm dochód w wysokości: nie osĺągnęłam

VII.

W spółkach handlowych(ĺarwa, siedziba spółki): nie dotyczy
-

jestem członkiem zarządu (od kiedy):

-

jestem członkiem rudy nadzorczej (od kiedy):

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.

Ztego Ętułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ........'

VIII.

Inne dochody osiągane z Ętułu zatrudnienia lub iĺlnej działalnościzaľobkowej |ub zajęć,,
z podaniem kwot uzyskiwanych z kaŻdego tytułu : Dieta z tytułu wykon
Radnego oľaz dodatek z ĘtułuPrzewodniczącej Komĺsji RewĘjnej RM

IX.

Składniki mienia ruchomego o waľtościpowyżej 10 000 złoĘch (w przypadku
pojazdów
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie d oty"rv

x.
10.000 złotych, w tym zaciągnięte kĺedyty
udzielone (wobec kogo, w rwiązku z jakim
tycyjny na lokal urytkorvy -81,,77L00PLN

Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iŻ na podstawie art.233
$ 1 Kodeksu karnego
za podaĺie nieprawdy lub zataj enie pľawdy grozi kara'pozbawienia
wolnóści.

Reda, dnia 2018-04-19
(miejscowość,data)

lu<soł

