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ośWADczENlEMAJĄTKoWE
radnego gminy

Uwaga:

1.

2.
3.
4.
5.
5.

Osoba §kładająca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z p]awdą, starannego i
zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy
wpbać ,,nie dotyczy".
ośoba §kładająca oświadczenie obowiążana iest określićprrynależnośćposzczególnych
składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego maźeńską w§pólnością majątkową.
oświadczenie o stanie maiątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą.
Oświadczenie o stanie maiątkowym obeimuje ńwnież wlerzytelnościpieniężne.
W częściA oświadczeni. zawańe są informacje jawne, w częściB zaśinfomacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkanie składającego oświadczenie olaz miejsca położenia
nieruchomości,

czĘŚć A
Ja niźej podpi§any(a),,Jacek Kościański,.,..,..,..
urodzony(a) .08.07.1960....

* .-..*"",."§Tiil:.1:"'-"i:.:::'-

*'-isko

rodowe)

-,Rolnik-Własne gospodarstwo rolne...

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkqa)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samoządzie gminnym (Dz, U. z2001

r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, N 62, poz, 558, Nr 113, poz, 984, Nr 153, poz,
127,1 i Nr 214, poz- 1806), zgodnie z arI. 24h tej ustjawy ośWiadczam, że posiay'ąm Wchodzące w
skład
mój majątek odrębny:

|.ł

@ilubstanowiące

Zasoby pieniężne

-

,.

środki pieniężne zgromadzone W walucie polskiej:...nie dotyczy.......,.......-

'l/_ą

l

.

ll,

1, Dom o powierzchni: ..12o+12o. m2, o Wańości:,.2oo tyśPLN.,...,......,
q/tuł prawny: ..Własność..,,,.,,..,.

2. Mieszkanie o powierzchni: ,. nie dotyczy,. m2, o wańości: ..,...nie dotyczy,,..
tytuł prawny: ,,.,... nie dotyczy,,.
3. Gospodar§two rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..,,,..,............rolne..................,...,....,

powieżchnia:....10ha

o Wańości:,,,,,..1 50tyś.pln.,,.,

fodzaj zabudowy: ..murowano-drewniana.,,.,,,.,,.,,,.,..,.
tytuł prawny:,..,,.....własność,..,

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokośai:..28851 ,32zł.,...
4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: ...dom mieszkalny o pow. 198,sm2_stan surowy zamknięty....,........,.._...._.

o Wańości: ....,....250tyś PLN...,.,.,,..,..,...,..

tytuł prawny: ......Własnośc..,..,..

lll.

1,

Posiadam udziały w spółkach handlowych

z

pżedsiębiorcóW, w których uczestniczą takie osoby

udziałem gminnych osób prawnych lub

-

należy podaó liczbę iemitenta udziałóW:

nie dotyczy,,.,,,,,,,

udziały te stanowią pakiet Większy niż ,l0 % udziałóW W spółce: .,,, nie dotyczy.....,,....,.,.,.,,

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.., nie dotyczy,...-.....,,...

, ;". ;;;;

;;",:-";;;
",;; -,"";; ";;;"",
";";; ;;;;;,:;;;,
nie dotyczy.,,...,.,,

;;, ;,;;

z tego

lV.

1.

q/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokośca: . nie dotyczy,_..,..._

Posiadam akcje

w

spółkach handlowych

z

pżedsiębiorcóW, w których uczestniczą takie osoby

udziałem gminnych osób prawnych

-

naleźy podać liczbę i emitenta akcji:

lub

.,.. nie dotyczy,..,..

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10 % akcji W §połce: ,,....,...,.. nie dotyczy,,,.,,..,.,.,,,,.

z tego Mułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: .., nie dotyczy..,..,...

2, Posiadam

akcje W innych spółkach handlowych

- należy podac

|iczbę i emitenta akcji: ..-......,-.,...,

,.. nie dotyczy,,,,.,,

z tego

§/tułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W wysokości: ..-. nie dotyczy.,...,..-.,

v.

Nabyłgm(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia pźynależnego do jego majątku odrębnego)
ich
związkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegałc zbyciu W drodze
przetargu - naleźy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo: ,.,,..,....,,,...,,

od skafbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samożądu terytorialnego,

.,....,,.. nie dotyczy

-

Vl.

1, Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):.,.,.,,,..,..
.,..... nie dotyczy..
-

osobiście

-

wspólnie z innymi osobami ,...., nie dotyczy....

nie dotyczy..,,...,..

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ., nie dotyczy..

2.

zarządzam dzialalnością gospodarczą lub jestem pźedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):..,..........,..,...
.,.. nie dotyczy,,.,.,

-

osobiście ............ nie dotyczy...._......_..............

-

Wspólnie z innymi osobami .., nie dotyczy..,.,..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,.. nie dotyczy....,...,..,,.,,...,..

vll.
W spotkach handlowych (nazwa. siedziba spółki): ,.,.,,,,,,.,.,,.
,,.,,.,,.. nie dotyczy

-

jestem członkiem aarządu (od kiedy): ....., nie dotyczy-..

-

jestem członkiem .ady nadzolczą (od kiedy): ,.....,...- nie dotyczy,.......,...,,.,. ....,....

-

jestem członkiem komisji rewizyinej (od kiedy): ,.....,. nie dotyczy..

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubłegłymdochód w Wysokości: ,.,.. nie dotyczy,.....,,.....,...

vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub inneJ działalnościzarobkowej lub zajęó, z podaniem

kwot uzyskiwanych z każdego Mulu: ..,......,............,...
,,,,.,,

PlT-

R

5200, 00 PLN,..,..,,..,.,...

lx.
składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10.000 zł (W pżypadku pojazdów mechanicznych

należy podaó markę, model i rok produkcji): .Kombajn zbożowY JoHN DEREE 1985, Pra3a Z244
1993, ciągnik rolniczy C3603P 1987; C330 198'l; ciągnik rolniczy F|AT 880 ,t985r

Zobowiąania pieniężne o wańości powyżej 10.000 zł, W tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdażeniem, w 1akiej wysokości):
Kfedyt 20 tyśPLN w Banku Społdzielczym.....

czĘśćB

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie ań, 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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