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radnego gminy

Kondrajec Szlachecki dnia 14.09.2018 r.
(miejscowość]

Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawda, staranner I zupełnelo wypełnienia kazdej
: rubryk.

Z. leżeli poszaególne rubryki nie znajdująw konkretnymprzypadkuzastosowania. należywpisać .nie do_tycgy".
3. Osoba skiadajaca oświadczenie obowiązana jest określić przynależnośćposzaegćlnych składnikówmajatkowych,

dochodow I zobowiazando majatku odrębnego I majatku objętego małżeńskawspólnościamajatkowa.
A. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowymobejmuje równieżwierzytelnościpieniężne.
6. w części A oświadczenia zawarte są iniormacie jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkaniaskladajacegooświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚC A

Ja, niże] podpisany(a), ...,..„JACEK LESZEK RADWANSKL
(imiona i nazwisko uraz nazwisko rodowe)

w ..,.„...PLOńSKU„„„..urodzony(a) .........3o.os.1971..„.

iNDYWlDUALNA DZIAŁALNOŚCGOSPODARCZA
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.
1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadamwchodzącew skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiącemój majątek odrębny:
|.
Zasoby pieniężne:
—środki pieniężne zgromadzonew walucie polskie~

„Ze zmianą wprowadzonaprzez 5 1 pkt 1 rozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów z dnia 2 8 czerwca 2017 r.
zmieniającego rozporządzeniew sprawieokreślenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego
gminy,wójta, zastępcy wójta, sekretarzagminy, skarbnika gminy, kierownika jednostkiorganizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i czlonka organu zarządzającego gminna osoba prawnaoraz osobywydającej decyzje
administracyjnew imieniu wójm (Dz. U. poz. 1298). klóre weszlo w zycie z dniem | lipca 20l7 r.



wom o powierzchni: % ze 100...mz, o wartości:oxow no 000 za..
tytuł prawny: MAŁŻENSKAwspómość MAJĄTKOWA WE WSPOŁWŁASNOŚCI z MATKA~w częścr 1/2

Z.Mieszkanie o powierzchni: mz, o wartości:
tytuł prawny: .....NIE DOTVCZ

3.Gospodarstworolne:
rodzaj gospodarstwa: . „GOSPODARSTWO ROLNE .

o wartości: .....OKOŁO - 512 649,14 ZL....„
rodzaj zabudowy: .BUDYNEKGOSPODARCZY—NlE UKONCZONY

tytuł prawny: „.WSPÓLNOŚC MALŻENSKA...
Z tego tytułu osiągnąłemw okresie od 01.01.2018 do 14.09.2018 r. przychód ideehódw wysokości:
Około 104 050,19.

4. Inne nieruchomoś
- powierzchnia: ......200 rnl BUDYNEKWARSZTATU...
o wartości: .OKOŁO 700 000 Zł. CAŁOŚCZ TEGO % =350 000 Z
tytuł prawny: wsrózwmsnośc w czgścr 'A (WSPÓŁWŁASNOŚC z BRATEM)
~DZIAŁKA O POW. 0,0839 ha ZABUDOWANA BUDYNKIEMMIESZKALNVM100 m2 i BUDYNKIEM
GOSPODARCZYM 41mz WARTOŚC 255 000 ZŁ

tytuł prawn WSPÓLNOŚC MMŻENSKA

powierzchnia'5,5579 ha,.....,.

III.
1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w ktorych uczestniczą takie osoby — należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY

. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w ktorych uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
...NIE DOTYCZY.....

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akc] NIE DOTYCZY

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokośc' NIE DOTYCZY

V.

Nabyłemłam) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, lch związków,
komunalne] osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu— należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYQV



VI.
1. Prowadzę dzialalność gospodarczą lnależy podać formę prawną i przedmiot dzialalnościj' ......
— osobiście JEDNOOSOBOWA POZAROLNIQADZIAŁALNOŚCGOSPODARCZA W ZAKRESIE

HANDELPOJAZDAMI, NAPRAWA POJAZDÓW.

Z tego tytulu osiągnąłemw okresie 01.01.2018do 14.09.2018 r .przychód okolo ZŁ 343 744,02
i ponioslem w tym okresie stratę w wysokości: około 79 585,26ZI.

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub Jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiotdziałalności): NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiagnąlemlętam)w roku ubiegłym dochód w wysoko
VIII.

|nne dochody osiągane w okresie od 01.01.2018 do 14.09.2018 z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalności
zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytutu:
DOPŁATYOBSZAROWE.. 2793,85
DIETY RADNEGO ...2250 :I
NAJEM DOMU ....B 000 :I.
IX.

Skladnikimienia ruchomegoo wartości powyżej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podaćmarkę, model i rok produkcji): SAMOCHOD SCANIA rok 1973
SAMOCHOD KRAZ rok 1978,....„. SAMOCHÓD IVECO DAICY rok 2008, ....... SAMOCHOD DAF rok 1993
CIĘŻAROWYMERCEDESATEGO rok 2007 „„.....RENAULT MASTER rok 2003, ..... CITROEN JUMPER rok 2003,
FORD FOCUS rok 201 FORD FOCUS rok 201 KODAOCTAVIA rok 2012
SUZUKI SWIFT rok 2012 IAT DUCATO rok 201 FORD MONDEO rok 2012,
FORD MONDEO rok 2013, .. FORD MONDEO rok 2014.FORD FOCUS rok 2015,
MAN rok 2005 ,RENAULTTRAFIC rok 2010 ...... DOMEK KEMPINGOWY
7 SZTUK POJAZDÓW DO CELÓW HANDLOWYCHO WARTOŚCI ŁĄCZNIE OKOŁO 15150 Z

Zobowrązanla pienięzne o wartości powyzej 10 0 00 złotych, w tym zaciągnięte kredyty | pozyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w zwiazku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

498 939 :I w 55 GLINOJECK- KREDYT NA DZIAŁALNOŚCGOSPODARCZĄI DZIAŁALNOŚCROLNICZA...
175 960 zi w BS GLINOJECK- KREDYT MIESZKANIOWY .....
226 483,11 :I w IDEA BANK- KREDYT NA DZIAŁALNOŚCGOSPODARCZĄ
8 314,32 II w PKO BP- KREDYT NA DZIAŁALNOŚC


