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UWagai

,l. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego ż prawdą! starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, naleźy wpisać
"nie dotycży".

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego i majątku obiętego

4.
5.
6.

maźeńską wspólnością majątkową.
oświadcżenie o stanie majątkowym dotyczy majątku W kĘu i za granicą.
oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również Wieżytelności pieniężne.
W 6zęści A ośWiadczenia zawańe są informacje iawne, w części B zaś infolmacje nie.iawne
dotyczące adre§u zamieszkania 8kładającego ośWiadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

cZĘŚÓ A

Ja. n żei ooopisanV€J, Łukasz osman. nazwisko rodowe - osman,ffi

urodzony(ąE!!]!!992! .,,.,,,,,,,.,,W P]eszewie.,.,,.,,.,,.,,.

Użad Gminv w Gizałkach , ln6pektor w Referacie lnwestvcii i Rozwoiu Lokalneoo

po zapoznan]u sęz prżepisami ustawyzdnla 8 marca 1990 r, o samożądzie gminnym (Dz. U z2001 r Nr
142 paz.1591 olazz2oa2l. Nl23 póz.220 Nr 62, poz, 55B Nr 113, poz, 9B4 Nr 153, poż, 1271 i Nl214,
poż, 1806), żgodnie z ań,24h tej ustawy ośWiadczam że pos adarn Wchodzące W skład rnałżeńskiej
Wśpó ności majątkowej lUb stanow ące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby p en ęźne:

- środki pien]ęźne zgromadzone W walucle po śkiej: 6.786 PLN - małżeńska wsDólność maiatkowa

- ślodkl pien ężne zgromadzone W Walucie obce] nie dotvczv,, .,,,.,,,,,,,,,

- paoiery Wartościowe nie dotvczv,, ,

,,,, na kwotę !i9jgly9zy,
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ll.

1, Dom o powierżchni: ,l21.,,..,..... m', o Wańości: 295!ĘŁĘtN
tyiuł plawny: EąE9!!9B !§E!E9!iśJ!ąia!!9Eą

2, l\4ieszkanle o powlerzchni dc_9Ę!y!zy,, ,,,, .,, ,,, m', o Wańości| nie dotvczv,,,,,.,,

tytuł p,awny: d9j9ł!ZI
Gospodarshvo rolne:

rodzaj gospodarshła: nie dotvczv.,, ,,, ,, , ,,, ,,,, ,, powierzchnia: nie dotvczv

o Waności: !!i9_g.9!!l9:!y
,odza. zabJdowy nie dotvczv,

Ztegotytuluosiągnąłem(ęłam)WrokuubiegłymprzychódidochódWWysokoścl:liglgĘgzy,,,,,,,,.,,,,,

lnne nieruchomości:

poWierzchnia:

1 , 54 m' " budvnek qarażowv wolnostoiacv.

2, 789 m' - działka na którei posadowionv iest wvżei Wvmienionv dom oraz budvnek qarażowv.

o Wańości:

1, budvnek qarażowv - 40.000 PLN,

2 dzE!!e_:20.0!qPtN.
tytUł praWny:

1, budvnek qarażowv - małżeńska w5pólność ńaiatkowa.

2, działka - maŁeńska wspólność maiatkowa

lll.
1, Posladam udziały W spółkach handlowych ż

W <IóJch ucześtniczą tak e osoby - na eży

3

4

2

lV.

2

udziałem gminnych osób prawnych ub przedslębiolcóW

podać icżbę i emitenia udz ałóW|

nie dotvczv,,,, ,, .,, ,,, ,,, ,,, ,, .,,

udziały te stanowią pak et Wjększy niż 10% udziałóW W spółce: dgjglylzy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubjegłyrn dochód W Wysokości: d9jp]!y!4ć

Posiadarn udziały W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emjtenia udziałóW:

nie dotvczv,,

Z tego tytuł! osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości| !i9j9!y§3y

Posladam akcje W spółkach handlowych ż udż ałem

W których uczestniczą takie osoby - na eży podać

gm]nnych osób prawnych lub przedsiębiorcóW,

icżbę emitenta udziałóW

akcje te stanow ą pakiet Większy niż 10% akcj W spółce] !ic!g]!y§zy.

Z tego tytuł! osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości nie dotvczv,,, ,, .,, .,, ,,, ,,, ,., ,,, ,,,



2, Posiadam akcje W innych spółkach handlowych - na]eży podać ]iczbę i emitenta akc]]:

nie dotvczv,,,,,,,,,,,,

Z Tego tylJł_ osiąglą,eń{ęłanj W rokL uoiegryrr dochód w Wyso\ości niedotvczv,,

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek z Wyłączeniem mienia pżynależnego do jego majątku odrębnego)

od skarbu Pańsbra, innej państwowej osoby prawne] jednostek samożądu teryto alnego, ich związkóW lub

od komunalnej osoby plawnej następujące miene, które podlega]o zbyciu W drodze prżetargu _ należy

podaó opis m enia i datę nabycia, od kogo: !i9j9!y9zy

1, Prowadzę działa ność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot dż ałalności): !i9j9!y9zy ,,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku lbiegłym prżychód idochód W Wysokości: dglbly§zy , ,, .,, . , , .

2. zalządzam dzialahością 9ospodarczą lub]estem prżedstawlcle em, pełnomocnlkiem tak e] działa ności
(na]eży podaó formę prawną ! przedmiot dz]ałalności): dej9]lt9zy

_ osobiśc'e nie dotvczv

- Wśpóllie z i-nyrr o§obaT' nie dotvczv, ,

- osob ście nie dotvczv

- Wspóln e z innymi osobami dc_cg]U9zy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku lbieg]ym dochód W Wyśokości nie dotvczv,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,,,.,,, ., .., ,

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, s edzlba spółki)] li€jg]ry§zy.,, .., .,,

-]estem członkiem zarżądu (od k edy): d9jglyezy

- jestem cżłonkiem rady nadzorczej (od kiedy)] liglqĘ§zy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od k edy) nie dotvczv,,, ,,, ,,, ,,, ,,

Z tego tytułu os ą9ną]em(ęłam) W roku ubieg]ym dochód W Wysokośc ] !i9j9!y9zy
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Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrldn en]a lub innej dzałalnośc zarobkowej lub żajęć, z podaniem kwot

uzyskiwanych ż każdego tytułu: wvnaqrodzenie wvnikaiace ze stosunku Dracv W Urzedzie Gminv W

Gizałkach - 48.425 PLN - maźeńska wspólność maiatkowa. wvnaqrodzenie z tvtułu umowv zlecenia

zawańei z Urżedem Miasta i Gminv W Pleszewie - 1.540 PLN - małżeńska wspólność maiatkowa...,...,

lx.

składniki menia ruchomego o Wańości powyżej 10,000 złotych (W plzypadku pojazdóW mechanjcznych

na eży podać rnaftę, model i rok produkcji): !ig_!Ę!y9zy

x.

zobowiązania peniężne o Wańości powyżej 10000 żłotych W tym zacągnięte kredyty i pozyczki oraż

Warunki, na jakich zostały udzelone (Wobec kogo, W zWązku Z jakim zdarzeniem, W jakiej Wysokości)]

kredvt W Banku zachodnim WBK s.A l oddział w Koninie żaciaon ietv w 2011r. w kwocie 82.800 PLN

na budowe domu. pozosiało do spłatv 69.651 PLN.

czĘŚÓ B

Powyższe ośWiadczenie składam śwadomy(a), iż na podstawie ań 233 § 1 Kodeksu karnego ża podane
nieprawdy lub zaiajenie prawdy groz| kara pozbawlenia Wolności,


