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IIWAGA:

l. Osoba z
kazdej z rubryk.

2. Jeżeli lUe zastosowania, naleĘ wpisać ,,nie dotyczy''
3. osoba składająca oświadczenie jest pr4ĺrależność, poszczególnych skłađników

majątkowych, dochodórł, i zobowiązań do
majątkorłą.

odľębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością

4. ośrviadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą.
5. ośrł'iadczenie majątkowe obejmuje równieŻ wierą'telności pienięzne.
6. W części A ośrł,iadczenia zarł'aľte są infonnacje jawne, rv części B zaś infoľmacje niejau'ne dos'czące adresu

zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca polożenia nieruchomości'

CZĘSC A

J a, niżej podpisany(a)' JARoSŁAW PIEKARSKI
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 23JaJ973 R w Łt]KowIE

Z AKLAD GO SPODARKI LOKALOWEJ
DYREKTOR

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się zprzepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pďniące funkcje publiczne (Dz.U. z 20l7r., poz. 1393) oraz

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20l7r., poz. 1875), zgodnie

z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzace w skład małżeńskiei wspólności

maiatkowei lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 49 000 zł - wspóhľłasność malżeńska

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 970 euľ - wspóhľłasność małżeńska

papiery wartościowe: nie doĘczy

I



II.
1 . Dom o powierzchni: 100 m2 + podpiwniczenie 51 m2, o wartości: 340 000 zł, t5Ąuł prawny:

współwłasność. l/2
2. Mieszkanie o powierzchni' nie doĘczy
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości: powierzchnia243 m2 _ działka na któľej znajduje się dom _ pkt II.1.

o wartości: nie doĘczy
tytuł prawny: współwłasność

III.
Posiadam udziały w spďkach handlowych - naleŻy podać liczbę i emitenta udziałów: nie doĘczy
udziały te stanowią pakiet większy niż L)Yo udziałów w społce: nie doĘczy
Ztego týufu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podaó liczbę i emitenta akcji: nie doĘczy
akcje te stanowią pakiet większy niż l)Yo akcji w społce: nie doĘczy
Ztego týufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

v.
Nabyłem (nabył moj małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleŻnego do jego majątku odrębnego)

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoľządu terytorialnego, ich
złłiązkőw, komunalnej osoby prawnej lub zrľiązku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu - na|eży podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie doĘczy

vI.
l' Prowadzę działalność gospodaÍcząI?l (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie doĘczy
osobiście nie doĘczy
wspólnie zinnymi osobami nĺe dotyczy

Ztego týufu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie doĘczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pďnomocnikiem takiej

działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie doĘczy
osobiście nie doĘczy
wspólnie z innymi osobami nie doĘczy

Ztego týufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry
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uI.
1. W spółkach handlowych (nazrva, siedziba spólki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (odkied5,). nie doĘczy
- jestem członkień rady nadzorczej (odkied5'): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rervizyjnej (od kied1,): nie dotyczy
Z tego týufu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W społdzielniach: nie doĘczy'_ 
jestem członkiem zarządu(od kiedy): nie doĘczy

_ jestem członkiem rady nadzoÍczejĺz) (od kiedy): nie doĘczy
_ jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy): nĺe doĘcry
Ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

3. W fundacjach prowadzących działalność, gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie doĘczy
jestem członkiem rady nadzorczej (odkied1'): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nĺe doĘcry

Ztego týufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII. Inne dochody osiągane z týufu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych zkuZdego tytufu:

Zatrudniony w ZakJadzie Gospodarki Lokalowej _ dochĺód bľutto w 20t9 ľoku - 91 413,93 zł

IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyzej 10 o0o złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychĺależy podać markę' model i rok produkcji):

Opel Vectra2004 r.

X. Zobowiązaniapieniężne o wartości powyzej 10 000 z-łotych,w tym zaciągniętekredyty
ipożyczki oraz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w zvĺię|uz jakim zdarzeniem,
wjakiej wysokości): nie dotyczy
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CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iŻ na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego
zapodanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozikara pozbawienia wolności.

2A O4.2ozo r
(miejscowość, data) (podpis)

[1] Niewłaściwe skľeślii'
[2] Nie doĘczy działalności wýwórczej w rolnictwie w zakĺesie produkcji roślinnej i zwierzęcej, rry formie i zakresie

gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy ľad nadzorcrych spółdzielni mieszkaniowych.
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