
ą"

6.

{_lrvaga:

1. 0sobn składająca
wypełnienia każdcj

ż. Jeżeli poszczególne
dotyczv".

Ja, nizej podpisany(a), Jacek

Urodzony 26 sierpnia l981 r.

fi,.

1,

środki pienięzne zgrtrmadzone rłn.tl,alLt§i§ obcej: nie dotyczy

papiery wąttościowe: nie clol3,czy

Dom o powierzc.lrni: nie dot5,cz3.

tytuł prawny: nie dotycz}

ffiŻ, o w;tłtłlści: nie dotyczy

ffiffiffiłl#ffijlllil#lll#l/
Bata up lyr.ru :Z6t7-6Ą-Źa

§§WAnCZEN l* MAJĄTKolJllĘ
wójfa, zastępcy wtljta, §€kr*tarza gminy, slcarbnika gminy, kierow.xika jednostki organizacyjnej
gminy, O§OĘł zarządzającej i cz§onka oFganu zarządzajEcego gminną o§Obą Frawną oru" ośobf

rłlrdającej rlecyzje adrninistnacvine w imieniu wójtal

Corzólv Wlkp,, dnia 25,04.20l7r,

oświadczenie ołrołviąz*na ,!est do zgodnego z pralvdą, §tarannego i zupelnęo
z ruhryŁ
rubryki nit znajdują rł konkretnym przypadku za§tosolvaniao należy wpisać ,ngĘ

3. Osoba sldad*jąła oŚwiadczenie ołrat,iązana jest określić przynaleźność posxczególnych składników
ma.iątko*Teh, dochadórv i zobowiązań do m*,iąiku odrębnegłl i rn*,iątku łlbjętego małe*są wspólnością
m*jątkową.

,ł}/ §,.

O§rłiadczenie majątkowe doĘczy maiątku w kra.iu i ła granieą.
Oślvia clczenie maj ątkou,e obej m u j e rłiwnież wierzytelnaści pien iężn e.
§V częŚci A oŚwiadczenia zawarće są informacje jnwne, w, częsci B iraś infołmacje niejawre dotytzące
atlresu zamieszkania składającego oświadmenie orar łriejsca polożexia nięruchonrości.

lrazrłisko nraz nez.łł,isko rojurvt:)

CZ§§C A

Fiotr Wtljcjcki_
(1mfuil.

w §zczecinie,_

lJrząd Miasta Gorzorva Wielkopolskiego ul,Sikorskiego 3-4 ; Prezydent Miasta
{mie|sce zatrrłdnienił, 

"^tałtxvisktl lub lunkc.ja)

P0 ZaPoznfinlu się z przepisami ustawy z dnia 2} sierpnia 1997 r" o ogtaniczeniu prołvadzenia
działalnoŚci gospodarczej preez osob"v pełniące funkcje publiczne (Dz, U. Nr l06. paz,679,z lg98 r. Nr
113.Poz.7l5iNr16ź"poz" 1126,z 1999r.Nr49"poz.483.z2000r.Nr26,poz.306ofaz, z2002r.Nr
113, Poz, 984 i Nr 214. poz. 1806) oraz ustar,vy z dnia 8 rnarca 1990 r" o samolządzie grninnym (Dz, lJ.
zZaal r- Nr 142, poz, l59l oraz zżOaż r. Nr 23, poz, 2ż0, Nr 6ź, pcz. 558, }Jr l13, poz. lŁ+, Nr l53,
Poz. lŻ7i i Nr 2tr4. poz. 18CI6}, zgodnie z aft.24h Ę ustar,ry ośr.viadczam, ze posiarlarn wcho<lzące
w skład małżeriskiej rvspólności majątkolvej lub stanorviace mój majątek odrębny:

[. Zasoby pienięźne:

Śrcldki pienięźne zgromadzone r.v walucie poiskiej: 1 l679,ó5 - konra bałrkowe. 50{; zł gotówka

na ltr"vutę:



} Mieszkanię tl powicrzchni: nic dotyczy _ o wartości nie dotvczv:

tytuł prawny: nie dotyczy

]. Cospodarstwtlrolne:

lodzaj gospodarstwa: rrie dotyczy _ porvierzchnia: nie dotyczy

o wartośei: nie datyczy

rodzaj zabudorvy": nie rlot.vczy

tytuł prawrry: nie dotytzy

,tli, l./x

4.

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłarn) w rł:ku ubiegłym przychod

lnne nieruchołności:

zabudor.vę o łącznej por.vierzchni

,00 zł (w*ńość na podst*wie cen3;

i daehód w rvvsokości:

7,453 ] hapow lerz."chni a: dzi ałi<i pod

o lvartości: około 40S"(i0S zakupil)

t_v"tuł prarł,n y : w,łastlośc

III.

Posiadam udziały rv spółkach handloi.vych - nalezy podać licebę i emitenta udziałóiv: nie dotyczy

rrdziały te stanor,vią pakiet większy niź 10% udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągrrąłem(qłanl} w roku ubiegł,vnr dochód r,v rvysokośr.i: nie dotyczy-

ru.
pcsiaclarn al<uje r,v spćlłkach handlowl,ch - naleźy podać liczbę i emitenta akcj!: nie dntyczy

akcje te stafiolĄ/ią pakiet wiekszy niz 10% akcji w spółce: nie dcrĘczy

Z tego Ęrtułu osiągnąłem{ęłam) rł, roku ubiegłyrn dochód tv wy,sokości: r-rie dotyczł,

v"

}.Iabyłemiam) {nabył mój rnałżonek, z **yłączeniem mienia przyłrależnego dc jego rnajątku odrębnego)

od Skarbu Państwa. inrłej patistrł,owej asoby prarłnej. j*drrłrstek samorządu terytorialnego, ich zr.viązkóvl

iub od komunalnej osoby prar.vrrsj rrastępująee mienie. któr"e podlegało zbyciu w drodze przetargu -

na\ę,ży pcldać opis mienia i datę nabycia, od kogo: lrie dotyczy

Prolvadzę ilziałalność gosporlarcząz (należy ptldać fbrmę pralvną i pr:zedmict działa]łiości); nie

Osobiście, nie dotyczy

Yl.

["

rvspóinie z innymi osohami. nio dotvczy



Z tego tYtułu osiągnąłem(ęłam) r.r, roku ubiegłl,nl preychód i dclciród rr* wysokości: nie dot§ćzi.1
Ż, Zarządzan: działalnoŚcią gospodarczą lub .}estem przerlstawicielem, pełnonrocnikiern takie|

działalneiści (rralez1" podać formę prawną i przedmiot działalirości): nie d.otytzy

* osobiście, nie dotyczy

- wspólnie z innylni osobami, nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnqłem{ęłam) lv rolcu ubiegłym dochód w wysokości: nie cl.trtyczy

vil.
l. '!! 

spółkach handlołl,,n-ch {lraer.ła, siedziba spółlti): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):rrie dotyczy

- jestem członkienr rady nałlzorczej (od kiedy.i: nie dotyczy

- .iestern członkiem konrisji rewizyjnej (cld kiedy): nie dotyczy

z tego rytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód rv wysokości: nie dotlczy
2. W spółdzielniach; nie dotyczy

ję§tęm członkiełn zarządu (oł5 kiedy): nie doĘlczy

.jestem członkiem rarJy nadzorczejr (od kiedy}: nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rer.vizyjnej {od kiedy): nie dotyczy

Ztaga tYtułu osiągłąłern{ęłami w rtrku Llbiegłynr dochód lv wysokości: nie dotycz_y

J. !V fundacjach prowadząc.r,.ch działalność gospodarczą: nie dotyczy

iestem członkiem zarządu {od kiedy): nie dotycży

- jestem członkietn rady nadeoroze.i {od kieciy}: nie do{ycz3r

- jeslem członkiem komis.ji rervizyjnej (od kiedy):nie dorycz_y

Z t*go tl'tułu osiągnąłenr(ęłanr} w roku ubiegłyni łlochód rv rvysokości: nie dgtyczy

VtII.

Inne drrchody osiągane z t},tułu zatrudnięnia lub innej dzjałałności zarobkorvei lub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwany,;lr z kazt{ego ty,tułu:

Erontrans * l90.40zł umolv& zlęcenie

tIrząd Miasta Corzowa Wlkp, - l 55 l03.73zł umowa 0 pra§ę.

,1,/

ł,

,r'^'

,'' -*{{ ,*-/^-'-,,<Ja.

."",";"/



]lx" ,rF:
Składniki nrięnia rul'l1ilrnego g wartości polł.vzej l0.000 złctych (w przypadku poiazclórv mechanicznych
nalezY PodaĆ markę, model i rolt prołlukc.ii): Volkslryagen T'ranspońer lg93r,, Larrd Rovęr Discover,v

1 998r.

X.

Zobowiązania Pienięźn* o rr,arlosci powyzej i0.000 złoĘch, \ł r},m zaciągnięte la.ed;,rl,ipoźyczki oraz
warunki. na jakich zostĄ udzieione (wobec kogo, w rwiązku z,!akim zdarzenietn, w jakie,}ivysokości}:

Kredyt hipoteczny na zakup ziemi PIKAO BP ll oddział Gorzórł lVlkp. a0 rll176230,56CHF

Kredyt konsumpcyjny GBS Gomów Wlkp" ł0 042,55zł

CzĘŚC B

PclwyŹsze oŚrr-iadczenie składanr Świadom3l(a}, iż na podstarł,ie art. 233 § l l{odeksu karnego za padanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pczbawienia lvolności"

Gorzów Wlkp. 25,04,201 7r.
(mitjscoiltość. data}

l 
}.,i iewłaściwe skręślić.

1Nie dotyczy działalności wytwórczej w ro]nictwie w zakrtsie
produkcji rośłinnej i zwierzęcej, w firrmie i'zakręsit
gtlspodarstwa rodzinnago.

3 Nie dory*cą- rad nadzoiczyeh spółdzielni mieszkarriowych.


