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lJWagaI

1. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z plawdą, starannego izupełnego
wypełnienia kaŹdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdu.ią w konkretnym pęypadku zastosowania, naleźy Wpisaó
"nie dotyczy",

3, osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pęynależność poszczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odlębnego i majątku objętego
maĘeńską Wspólnością majątkową.
oświadczenie o slanie majątkowym dotyczy majątku W kraju I za granicą.
oświadcżenie o §tanie majątkowym obejmuje również wierżytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne
dotyczące adresu żamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.

OŚWlADCZENlE NIAJATKOWE
radnego gminy

czĘŚĆ A

Ja 1 że] podp,saly€J Łuka6z osman. nazwisko rodowe _ osman@

4.
5.
6,

[Jrzad Gminv w Gizałkach - ln5Dektor w Referacie lnwestvcii i Rozwoiu Lokalneoo

{ńćF€ zdfudn a slmowsko ńiunkcF)

po zapoznaniu się ż prżepisami lstawy z dnia 8 marca 1990 r,
142, poz. 1591 olaz z 2a02 l. Nl 23, paż.22a, Nr 62, poż 558
poz 1806) zgodnie z ań. 24h tej usiawy ośWiadcżan] że
Wspólnośc ma]ątkowej lub stanowiące mó] majątek odrębny

l,

o samorządzie gminnym (Dz, U, z 2001 r. Nr
Nr 113, poż, 984 N(153,poz 1211iNr2lĄ,
oosiadan Wc1oozace W s.,ad n€łżersk e]

Zasoby pienięźne:

- środkr pieniężne zgromadzone W Walucie polskiej: 7,175 PLN - mażeńska Wspólność ma|atkowa

- środki prenjężne zgromadzone W WalUc e obcej: !,!g_d_eł§zy

papiery Wańościowe: nie dotvczv

na kwotę nie dotvcżv,
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ll.

1 Dorn o powierzchni: fzL .,,., m? o Wańości: 3glqoŁŁtN., .,,, .

tytuł prawny: oąEq!9Ląj!§pśi]E9j!i!giatt9!ą
2, l\4ieszkanie o powieżchni: dc_4g]!y§zy.,, .,, ,,, ,, ,,, , m2, o Wańośc ] nie dotvcżv

iytuł prawny: nie dotvczv

3. Gospodarstwo rolne:

rodzai gospodarstlva: nie dotvczv,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,, , powjerzchnia: nie dotvczv

o^a,Toścl niedotvczv,,,,,
rodza, zabLdowJ: nie dotvczv

t/IL] p,awly nie dotvczv,

Z tego tyttrłu osiągnąłern(ęłam) W rok! Ubiegłym przychód i dochód W Wysokości !i9!9]!y9zy, ,,, ., ,,

4 lnne nieruchornoścl:

powierzchn a:

l, 54 m2 - budvnek oarażowv wolnostoiacv.

2, 789 m' , działka na którei Dosadowionv iest wvżei wvmienionv dom oraz budvnek qarażowv,

o Wartości:

1 budvnek qarażowv - 40,000 PLN.

2 działka _ 20.000 PLN

tytuł prawny:

1 budvnek qa.ażowv - małżeńska wspólność maiatkowa.

2. działka - maĘeńska Wspólność maiatkowa.

Ill.
'1, Pos adam !działy W spółkach handlowych z udz alem grninnych osób prawnych ub przeds]ębiorcóW

W których lczestniczą takie osoby - należy podać ]czbę i emitenta udz ałóW]

nie dotvczv

udziały te stanowią pakiet W]ęksży niż 10% t]dziatóW W spółce: !i9_q9]§Lcży

Z tego tytL]łu os ągnąłem(ęłam) W roku ubjegłym dochód W Wysokośc : !Ę_!9]!y9:J

2, Pos adam udziały W innych spółkach handlowych _ należy podać l]czbę ernitenta udż ałóW:

nie dotvczv

2, Posiadam akcje w spółkach hand]owych z udz ałem gm nnych osób prawnych ub przedsrębiorcóW,

W których uczestn czą takie osoby - na eży podać iczbę i emjtenta Udzia]óW]

nie dotvczv

Z tego tytułu osiągną]em(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: !i9_9ĘĘ§zy

akcje ie stanowią pakiet Więksży niz 10% akcjiW spó]ce: d9lbly9zy,,,..

Z tego iytułU osjągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości: dgjg]ry9zy
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Posiadam akcje W nnych spółkach handlowych - na eży podać lczbę em]tenta akcj]:

nie dotvczv ,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W rok! ubiegłym dochód W Wysokości] !iej|g]!y9zy

1 Prowadzę dzrała]nośc gospodarczą (na]eży podać formę prawną prżedrn ot działa ności): nie dotvczv ,,

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z Wyłączen em mienia pżynależnego do jego ma]ątku odrębnego)

od skarbu Pańshr'r'a, nnej państwowej osoby prawnej, ]ednostek samoftądu terytor]a]nego ich zwiążkóW l!b

od komuna nej osoby prawnej następujące mienie, które pod egało żbyci! W drodże prżetarg! - na|eży

podać op s mienia i datę nabycia od kogo: nie dotvczv

- osobiście lielbtyŁzJ

- ńspól,]le l rlyTj osobaTl nie dotvczv ,,

Z tego tytL]łu os]ągnąłem(ęłam) W roku Ubiegłym przychód ] dochód W wysokości] nie dotvczv.,, ,, ,, ,, ., .,,

2 zażądzam dzałd|ością 9ospodarczą ub jestem przedsiawicielem, pe]nomocn kiern iak ejdz ałalnoścl
(na eźy podać folmę prawną i prżedrniot dzia]a]ności): delg]ty9zy

- osobiście d9_dg]!y!zy.

- W§pó n e z innymi osobami nie dotvczv,

Z tego tytułu os ągnąłem(ę]arn) W roku ubiegłym dochód W Wysokośc : dcjg]tygzY

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, s edz]ba spółki): nie dotvczv

-jestem członkiern zażądu (od kedy): nie dotvczv,

- jestem członkiern rady nadzorczej (od kiedy)] o!9j|9]!y9zy

-]estern członk em kom sji rewizyjnej (od k edy): !!9_d9ł9!y

Z tego tytułu osiągną]em(ęłam) W roku ubiegłym dochód W Wysokości nie dotvczv,
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zatrudnienja ub innej działa]ności zarobkowej lub żajęó z podanjem kwot

wvnaqrodżenie wvnikaiace ze stosunku pracv w lJrżedzie Gminv w

Vlll.

lnne dochody osiągane z tyt!łU

uzyskiwanych z każdego tytułu:

- maĘeńska wspólność maiatkowa..,,,,,,,,,,,,...

lx.

Składniki mlena luchomego o Wańości powyżej 10oo0 ż]otych (W przypadku pojazdóW mechan]cżnych

na eży podać markę, model l rok prod!kcji): d9lĘrygzy

x.

zabaw ąza|ia p]en ężne o Wartośc

WaTunki, na ]akich zostały udżielone

powyzej 10.000

(Wobec kogo

złotych, W

w związkl)

tyrn zaciągnięte kledyly i pażyazk] araz

z jakm zdaęeniem, W jak ei Wysokości)

w Banku z.chodni 1 oddział w 82,800 PLN

na budowe domu. pozostało do spłatv 69.295 PLN.

czĘŚĆ B

Powyższe ośWiadczenie składam śWiadorny(a) iż na podstawie
njeprawdy Ub żatajenie prawdy grozi kara pozbawienia Wolności

Grodziec, dnia 27.04.20'l5r.

afi, 233 § 1 Kodeksu karnego ża podanie


