
oswIADcZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta' sekľetarza gmĺny, skaľbnika gminy, kieľownika jednostkĺ
organĺzaryjnej gminy, osoby zarządzającej i członka oľganu zarządzającego gminną osobą

prawną oraz osoby wydającej decyzje adminĺstľacyjne w imienĺu wójta tt]

ŁUKÓw
(miejscowość)

02.03.2021r.
(dnia)

TIWAGA:
l. osoba składająca oświadczenie oboryłązana jest do zgodnego zprawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk' i
2. Jeze|{poszciególne rubryki nie majdüją w konkľetnym przypadku zastosowania,naleŻy wpisaó,,nie dotyczy''.
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników

majątkowych, dochodów i zobowiązafi do majątku odľębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.

4' oświadczenie majątkowe ďotyczy majątku w kaju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wieľzýelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarÍe są infoľmacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu

zamieszkania skłađającego oświadczenie oľaz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘSC A

J a, mzej podpisany(a), JARoSŁAW PIEKARSKI
(imiona i nazwisko oraz nazwisko ľodowe)

uľodzony(a) 23.10.1973 R. w ŁUKowIE

ZAKL AD GOSPODARKI LOKALOWEJ
DYREKTOR

(miejsce zatľudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznanlu się Z przepisami usta\ľy z dľĺa 21 sieľpnia 1997 roku o ograniczeniu pľowadzęnia

działalności gospodarczej przęz osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z2Ol7r., poz. 1393) oraz

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

z art. 24h tej ustawy oświadczam, żę posĺadam wchodzace w skład małzeńskiei wspólności

maiatkowei lub stanowiące mój majątek odrębny:

I. Zasoby pieniężne:

środki pienięzne zgtomadzone w walucie polskiej: 90 000 zł - wspóhľłasność małzeńska

środki pieniężne zgtomadzone w walucie obcej: 970 euľ - współwłasność małzeńska

papiery wartościowe: nie dotyczy
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rI.
1. Dom o powierzchni: 100 m2 + podpirľnĺczenie 5| m2, o waľtości: 340 000 zł,Ętltł'prawrry:

wspóhľłasność' ll2
2. Mieszkanie o powieľzchni: nie doĘczy
3. Gospodaľstwo rolne: nie dotyczy
4. Inne nieruchomości: powieľzchnia}43 m2 _ działka na któľej znajduje sĺę dom - pkt II.1.

o waľtości: nie doĘcry
tytuł prawny: wspĺiłwłasność

ilI.
Posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziaĘ te stanowią pakiet większy niż I0oÁ udziałów w spółce: nĺe doĘczy
Ztego tyrufu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

rv.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nĺe dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż I0oÁ akcji w spółce: nĺe dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nĺe dotyczy

v.
Nabyłem (nabył mój małzoĺek, zwyłączeruem mienia ptzynaleŻnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorząđu teľytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby pľawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które
podlegało zbyciu w drodzę ptzetargu - należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy

vr.
1. Pľowadzę działalność gospodarcząl2l 1nalezy podaó foľmę prawną i pľzedmiot działalności):
nie dotyczy

osobiście nĺe dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym ptzychődi dochód w wysokości: nĺe doĘcry
2. Zarządzam działalnością gospodaľczą lub jestem pľzedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (naleĘ podaó formę pľawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

osobiście nĺe dotycry
wspólnie zinnymi osobami nie doĘcry

Ztego tyfufu osiągnąłem w ľoku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘcry
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- VII.
1. W spółkach handlolvych (nazwa, siedziba spółki): nĺe doĘcry

- jestem członkiem zaľządu (od kiedy): nie dotyczy
_ jestem członkiem ľady nadzoľczej (od kiedy): nie doĘczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotycry
Ztego tyfułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotycry

2. W spółdzielniach: nie dotycry

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotycry

- jestem członkiem rady nadzorczejl3! (od kiedy): nie doĘczy
_ jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy): nĺe dotyczy
Ztego tytufu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie doĘczy

3. W fundacjach prowadzącychdziałaIĺośé gospodarczą: nĺe dotyczy
jestem członkiem zarządu(od kiedy): nĺe dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie doĘcry
jestem członkiem komisji ľewizyjnej (od kiedy): nie dotycry

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

YIII. lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zaľobkowej |ub zajęi,

z podaniem kwot uzyskiwanych zktzdego Ęrtufu:

Zatrudniony w Zakhadzie Gospodaľki Lokalowej _ dochód bľutto w 2020 roku - 104 140'80 zł

IX. Składniki mienia ruchomego o waľtości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanicznychna|eŻry podaó markę, model i ľok produkcji):

Opel Vectra2004 r,

X. Zobowiryaniapieniężne o waľtości powyżej l0 000 złotych, w tym zaciągtĺęte kľedyty

ipoŻyczki oľaz warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w złłiązkuz jakimzdarzeniem,

w jakiej wysokości): nie doĘczy
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czryŚĆn

Powyższe oświadczenie składam świadomy, iŻ na podstawie aÍt. 233 $ 1 Kodeksu karnego

za podarue niepľawdy lub zatajenie pľawdy grozí karapozbawienia wolności.

Ża6l, lZ ar.fuZ./ r ,ł/ Qrz,Qľ.4-
(miejscowość, data) (podpis)

[1] Niewłaściwe slaeślić'
[2] Nie doĘczy działalności wýwórczej w ľolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zvĺierzęcej, w foľmie i zalaesie

gospodarstwa rodzinnego.
[3] Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.
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