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IADCZENIE MAJĄTKOWE
A GMINY GROD?,I&C

Grodziec, dnia 28lcwietnił 2014 rgku

UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczęnie obowiryanajest do zgodnego z prawdą staran§ego i zup&rego vrypełnienia

każdej zrubryk.
Jeżeli poszczegóIne rubryki nie anajdująw kon}rebym przypa&u zastosowanią naleĘ wpisaĆ ,,nie
dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiąpanajest olrreślić przynależność poszczegol*ych składników
majątkowych, dochodów i zobowiąpań do majątku odrębnego i majątku objętego ma}źrńskąwspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotycry majątku w łraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje rówrieź wierrytelności pienięirre.
W części A oświadczenia n,urarte ą informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne doćycącr adresu
zarrięszkania składającego Ńwiadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

CZĘ§C A

Ją niżej podpisarry, Piotr Jaroslaw Jugczalc
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Urodzony 21 stycznia 1958 r. w Grodźcu.
Urząd Gminy Grodziec - Wójt Gminy Grodziec.

(miejsce zatrudnienią stanowisko lub fimkcja}

po zapoznaniu się z przepisami ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prorvadzenia działalności

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, pz.679, z 1998 r. Nr l 13,poz.7l5
iNr162,poz. 1lż6,zt999r.Nr49,poz.483,zżaaar.Nr26, poz.306łr&zzża,ażr.Nr113,poz.984i
Nr 214, poz. 1806} oraz u§ta\ily z dłia 8 marca 1990 r. o samorzSzie gminnym (Dz. U. z2a0l r. Nr 142,

poz. t591 clrazz2a02 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr t13, pz. 984, Nr 153, paz.l27l i Nr 2lĄ
poz. 1806)9 ąodnie z ałt 24h tej ustawy oświadczarn, że posiadam wchodząpe w skład małżeń*iej
wspólnuści majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

r. Zasoby pieniężne:

środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej: 38.552100 zł
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dctyczy.
papiery wartościowe: nie dotycry.
nakwotę: nie dotycry.
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III.

II.

1. Dom o powierzchni: 120 m2; o wartości: 80.000100 rt; §rtuł plalvny: włłsność.
ż. Mięszkanie o powierzchni: nie dotyczy; o wartości: nie dotyczy; tytuł prawny: nie dotycry.
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: roślinno - awierzęce; powierzchłia: 12103 ha;

o wartości: 150-000100 ńircdzĄ zabudowy: muroweny dom mieszkelny; budynek
inwentarsko - skladowy;
tytuł prawny: włrsność przekazane ektem notarielnym od radziców.
Ztego tyfułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
przychód - 38.62913 zl (w tym dgpłaty ze środków UniiEuropeiskiei -24.863}43ń},
dochód - 18.000,00 zl.

4. Inne nieruchomości: budynek inwcntar-sko - skl*dowy;
powierzchnia:480 m2;

o wartości: 65.000,0& zl;

§ńuł prawny: wlasność.

Posiadarn udzia}y w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy.
Udziały te stanowiąpakiet więksry niż l0o/o udziałów w spółce: nie dotyczy-
Ztega tytułu osiągn{em w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczry.

Posiadąm akcje w społkach handlowych - nalezy podać liczĘ i emitęnta akcji: nie dotycry.
Akcje te stanowiąpakiet większy ńżl0a/ł akcji w społce: nie dotycry.
Ztega tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód wwysokości: nie dotyczy.

Nabyłem (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mięąia przynaleźnego do jego majątku odrębnego}
od Skarbu Panstwą innej pństwowej osoby prawnej, jednostek terytorialnego, ich
ał,iąków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienieo które podlegało zbyciu w &odzę
przetargu - nalezy podać opis mienia i datę nabycią od kogo: nie dotyezy.

Iv.

v.



YI.

1. Prowadzę działąlność gospodarcząt2} (natezy podać formę prawnąi przedmiot działalnuści}: nie
dotyczy.

Osobiście: nie dotycry
wspólnie z inn;.mi osobami: nie dofyczy"

Ztega tyh}łu osiągnąłem w roku ubiegtym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.
2.Zarz$rumdziałalnoriciągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (nale§ podać fiormę prawnąi przedmiot działalności): nie dotyczy.

osobiście: nie dotyczy.
wspólnie z innymi osobami: nie do§cry.

ztego §rtułu osiągnąłem w roku ubieg}ym dochod w wysokości: nie dotyczy-

vII.

1. W spółkach harrrllowych (nazwą siedziba spo&i): nie dotyczy.
jestem członkiem zatzą&u(od kiedy); nie dotycry.
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy}: nie dotyczy.
jestem członkiem komisji rewiryjnej (od kieóy}: nie doĘcry.

Ztegł §ń*u osiągn{em w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie doĘcry.
2. W spółdzielniach: nie dotycry.

jestem człorrkięm zwządru(od kiedy): nie dotyczy.
jestem członkiem rady nadzorc7ę;t3} q66 kiedy): nie dotyczy.
jestem członkiem komisji rewĘjnej (od kiedy}: nie dotyczy.

Ztego tytBłu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie do§czy.
3. W fi§rdacjach prowadzągych działatność gospodarczą: nie dotyczy.

jestem członkięm zarządu(od kiedy): nie dotycry.
jestem człorrkiem mdy nańzorczej (od kiedy): nie dotycry.
jestem cżonkiem komisji rewiryjnej (od kiedy): nie'doĘcz,y.

Ztegatytułu osiągn{em w roku Ńiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.



Inne dochody osiągane a tytułu zatrudnięnia lub innej działatności zarobkowej lub Ą$, z
podaniem kwot uzyskiwanych zkaźdr;go tytułu:

wynrgrodzenie za pr€cę w Urzędzie Gminy Grodziec r*żłl3 rok - r20.,t55,96 ztr hruttc.
Inne źrtódłr - 50ąS0 zl brutto.

Składniki mienia o wartąści potvyżej t0 000 złołych (w przy@ku pojazdów

mechanicznych naleĘ podać narkę, model i rok produkcji):

samgchfi osobowy Yolksm,łgen Yenton rok produkcii - lW7,
samochód osobowy Opet Z*firł, rok produkcji - ?008.

Zobowiązarria pieniężne o wartości povryź€j 10 000 złoĘch, w tym zaciągnięte t<redyty i poryczki

oraz warunki, na jakich zostały udz,ielone {wobec kogą w zwiąFku zj*im zdarzeniem, wjakiej
wysokości}: nie dotycry.

Ix.

x.



Powyźszę oświadczęnie składam ś,*ńadomy, iZ na pdstawie art. 233 § I Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy tŃ zata$enie prawdy grozi kara pozbawieuia wolności-

Grodziecn dnił 2E lłxietnia ż0l4t.
(misi§§oltość, data}

[1} Niewłaściłve skreślić.
[2}Nie dotyczy dzqdalłofui !§ytwórozej wrclnktwle w celfiesie pro&&ejirŃlinmj i ar.ierącei * formie i zał<resk!

go§poda§twa
t3l Nie fuyczy rad dzorczych spó&dziekni mkszkaniowycb.


