OŚWADCZEN|E MAJĄTKOWE
radnego gminy
Rl]da S_LaSKa

,dnia 24.04.2019

r.

(miejscowość)

Uwaga:

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego
wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, naleŻY wPisaĆ "nie
dotvczv".
poszczególnYch składników
3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określićprzynależnośĆ
objętego mażeńską
i
majątku
odrębnego
majątku
do
izobowiązań
majątkowych, dochodów
wspólnością majątkową.
4. Oświadczeniemajątkowe dotyczy majątku w kraju iza granicą,

1.

Oświadczeniemajątkowe obejmuje również wierzyte!nościpieniężne.
dotYczące
W częściA oświadczenia zawańe są informacje jawne, w częściB zaŚ informacje niejawne
połoŻenia
nieruchomoŚci.
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca

5.
6.

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany(a),

Jacek Tomasz Jarocki Rod Jarocki

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 16. 01. 1970
Mai ster-Plus s. c-ws łwłaścicie]

piotrków Trvbunafski

Radnv Radv Miasta

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

a 199O r. o samorządzie gminnym (Dz, U, z2OO1
62, poz.558, Nr 113,poz,984, Nr 153,poz,1271
oświadczam,że posiadam wchodzące w skład

mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:
-środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:
3)

1) 632OOpln 2)

261O0,77pln -polisa na zycie,

39595-nadpłata podatkr, ,.t *ałżeńsh wspóf nośó ma,l atkowa

- środki pieniężne zgromadzonó w walucie obcej:

- papiery WańoŚciowe:

1) 4932Oeuro 2)
maj ątkowa

2Ę2aUSD małzeńska wspólność

na kvvotę:

1)1

nie dotyczv

w zabudowie
szeregowej stan
surowy zamknięty 5Oż
dom

udziału

120 m2 2)3 domy w
zabudowie szeregowej
1) 140000 2) 480000,0Oplnstan surowy
mał zeńs ka wspólnośó
zamknięty 50%
2,
'1. Dom o pOwieżChni udziału l4O m2 kazdy
ffi o wańości: mai ątkowa
tytuł PraWnY: Własnośćmałzeńska wspófnośc mai ąŁkowa

2. Mieszkanie o powiezchni:
tytuł prawny:
3.

I) 45,6 2) 55,3
3) 45,

6

Ą)

65,2

120O0Opln 2) 1400OOpln
3) 110O00pln 4) 150000,00
1)

m2, owańoŚci:

1) 2) , Ą) własność, małzeńska wspólność majątkowa, 3)majątek odrębnyspadek po o j cu

Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

nie dotvczy
rodzajgospodarstwa: nie dotyczy
, powierzchnia.
o wańości:nie dotvczv
rodzązabudowy: 4rę !9!J9!J
tytuł prawny: nie dotyczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: nie dotyczy
nie dotyczv

4. lnne nieruchomości: 1) 4 działki budowlane 50o/o udziału2) działka o nr 884/85 3)działka o nr
885/85 4)budynek magazynowy 5) budynek magazynowy 6) miejsce parkingowe 7) 2 działki
budowlane
powierzchnia: I\93Ą m2 2)939 m2 3)lOtB m2 4)432 m2 5)432 m2 6)13,Ą8 m2'7)12l m2

- małzeńska wspólność maiątkowa
o Wańości: 1) 13O76Opfn 2) 6OOOOpln 3) 65OOOpln
7)201880 - małzeńska wspó]ność majątkowa
tytuł prawny:

4)

3O00OOpln 5) 31OO0Opln 6) 900Oeuro

1)własnośó2)użvLkowanie wieczyste 3) uzytkowanie'wieczyste

4)odrębna od gruntu własność5)odrębna od gruntu własność 6)własność7)własnośc
-wszvstko małzeńska wspólność majątkowa
lll.
1.

Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - nalezv oodać liczbe i emitenta udziałów:
nie dotvczv

udziały te stanowią pakiet większy niż 10o/o udziałów w

spółce: nie dotyczy

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotvczy

2, Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotvczy
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

M.
1

.

Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców w ktorvch uczestnicza takie osobv - należv oodaó liczbe i emitenta akcii:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 1Oo/o akcji w

spółce: nie dotyczy

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

2 Posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotvcz
Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.

Nabyłem(am) /nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnego, ich auiązkow lub od komunalnej osoby prawnej następuiące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu
należy podaó opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie dotvczv

-

vl.
1. Prowadzę działalnoścaospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścĄ.

Spółka Cywilna , hande1 ,kompletacja i produkcja mebli,roboty
spr zedaż nieruchomości

budowlane,

-wspolnie z innymi osobami: Wraz

z

zoną Tloną Jarocką

Ztego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochod w wysokości:

Przychód
2.

9'7521 Ą,

71pln dochód l01169, 35pln małzeńska wspólnośó majątkowa

Zarządzam działalnościągospodarcząlubjestem pzedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(należy podać formę prawną i przedmiot działalnoścĄ.

nie dotyczy
-osobiście:nie dotvczv
-wspólnie z innymi osobami:

nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

nie dotyczy

vll.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba spółkĄ,

nie dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy).
-jestem członkiem rady nadzorczĄ(od kiedy).

nie dotyczy

-jestem członkiem komisjirewizyjnej (od kiedy),

nie dotyczy

Zlego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:nie dotyczy

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zĄęć, z podaniem

20573pln -dieta radnego małzeńska wspólność
majątkowa, wynajem mieszkania 3145r40 eurokwot uzyskiwanych zkażdego tytułu: małzeńska .wsnól nośćmaiatkowa

lX
Składniki mienia ruchomego o wańościpowyzej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznych należy podaó markę, model i rok produkcjĄ,

wiertarka wief owrzecionowa

Fefder ED92I,okleiniarka krawędzi Eefder G-56O ,piła formatowa Kappa40,
Samochód dostawczy Renau]-t Master 20I1r, samochód osobowy Volkswaqen, Golf
Kombi 200Br,Honda Civic 2008r, Ford Gafaxy 2O08r-małzeńska wspó]nosć majątkowa

Zobowiązania pienięzne o wańościpowyzej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

wysokoścĄ, , Kurt" k..doto*. rł ooo"okoś.i 25OOO, Oootr, , TNG Bunk Ślą"ki
, pożyczka w wysokości 6OOOOO, OO-Umowa o pozyczke nr '1800192Ą0451090 w TNG
Bank ś]_ąskipozostało do spłaty 497829,88pln- wszystko małzeńska wsPÓJ-noŚĆ
mai aŁkowa

czĘŚĆ B

Niejawne w mYŚl art.24 i ust. 1 ustarł/y z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U.z2019 r., poz.506)

/

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a),iż na podstawie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności

Ruda Sląska 24.04.2a19
(miejscowośc, data)

ań., 233

§ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

