T
ośWnDczENlE MAJĄTKollt E
radnego gminy

Ruda ŚIąska
(mbjsco!€ść)

,dnia zt.tz

-zola

r.

Uwaga;

l. osoba składa|ąca ośwjadczenie obowĘana
urypełnienia każńE z rubryk.

|est do zgodnego z prawdąn starannego i

zupełego

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie zraidu|ą w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisaĆ ,.nie

dotvczv".

3.

osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określićprrynależnośćposzc.zególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku objętego małźeńską
wspólnością maiątkową.

4.
5.

Oświadczenie maiątkowe doĘcry maiątku w kraiu iza granicą.
Oświadczeniemdątkowe obejmuie również wiezytelności pieniężne.

oświadczenh zawańe są informacie jawne, w częściB zaśinformac|e niejawne dotyczące
skladaiąeego Ńwiadczenie oraz m'lejsca położenianieruchomości.
zamieszkania
adresu

6, W częściA

czĘŚĆł
Ja, niżej podpisany(a),

Jacek Tomasz Jąrocki Rod Jarocki

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)

]-

6.

ster-Pfus

Piotrków Trybunalski

01 . 197 0

c-współwłaścicie1
Radnv Radv Miasta

Mai

s

.

zapoąnaniu się z plzeplsami ustawy e dnia 8 marca 199O r. o samorządże gminnym (P?. U. z 2OO1
poz. 984, Nr 153, paz.1271
i. tlr iąz, poz.
'poz. 1591 orazz?:o0l?r, Nr 23, pz22O, Nr 62, poz. 558, Nr 1t3,
1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam,że posiadam wchodzące w skład
i Nr 214,
maźeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

w

l.

Zasoby pieniężne:
-

środkipieniężne zgromactsone w walucie polskiej:

1)1870Opln 2)25808,60p]-n -potisa na życie

maŁżeńska wspólnośó maiątkowa

- SrdXi p|eniężne zgromadżone w walucie obcej:

- papiery WańoŚciowe:

nie dotvczy

4852Oeuro 2) 25656. 56USD maŁźeńska
wspó]-ność mai ątkowa
1)

na k\^/otę:

nie dotyczy

a.

1)2 domy w zabudowie

szeregowej stan
surowy

""*o",::;r:::

I20 m2 każdy 2)3
w zabudowie
szeregowej stan
surowy zamknięty 508
dorny

1

Dom o

powierzchni udziału 140 m2 kazdy

1) 280000,0Opln

m2, OwartoŚci:

480000, 0Opln- małzeńska
wspólność maiątkowa
2)

tytuł prawny: WŁasnośćmałżeńska wspólność mai at kowa

2, Mieszkanie o powierzchni:

1)
3)

Ą5,6 2)55,3
45,6 4|65,2

12000Opln 2) 14000Opln
11000Opln 4) 150000, 00
2,
owańŃd: euro
1)
3)

ffi

]_) 2), 4)wŁasność,małzeńska wspólnośó majątkowa, 3)majątek odrębnyprawny: spadek po oj cu

§ltuł
3. Gospodarshń/o rolne: nie dotyczy

rodzajgospodarstwa: nie dotyczy
o WańoŚci: nie dotyczy
lod7alzabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny. nie dotyczy

,

powierzchnia:

nie dotvczv

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

nie dotyczy
4, lnne nieruchomości; 1) 5 działek budowlanych 50% udziału 2) działka o nr 884/85 3)działka o nr
885/85 4)budynek rnagazynowy 5) budynek magazynowy 6) miejsce parkingowe 4 2 dziaki
budowlane

powieżchnia: 1)1096 m2 2)939 m2 3)1018 m2 4)432 m2 5)432 m2 6)13,48 m2 7)']2l m2
- małzeńska wspó]-nośćma-iątkowa
o Wańości: ]-) 15344 OpLn 2) 60O0Opln 3) 6500Opln 4) 3OO00Opln 5) 3]_000Opln 6) 90Ooeuro
7)201880 - maŁzeńska wspóIność maiąŁkowa
tYtUłPrawnY: 1)własność2)uzytkowanie wieczyste 3) uzytkowanie wieczyste
4)odrębna od gruntu wŁasność 5)odrębna od gruntu własność6)w}asność 7)wŁasność
-wszystko maŁżeńska wspó]_ność mai ątkowa
ill.
1.

Posiadam udzia§ w spółkach handlowyń z udziałem gminnych osób prawnych lub
orzedsiebiorców. w którvch ucżestnicza takie o§obv - należv Dodać liczbe i emitęnta udziałów:

nie dotvczv

udziały te stanowią pakiet większy niż 1ao/o udziałów w

/

spółce: nię dotyczy

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

nie dotyczy

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

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

M.

1. posiadam akcje w spółkach handlowych

z udziałem gminnych osób prawnych lub

orzedsiebiorców. w którvch uczestnicza takie osobv - należv podaó liczbe i emitenta akcii:

nie dotvcz

akcje te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w

spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ni e dotyczy

2.

posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy 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 pzynależnego do jego majątku
odrę-bnego/ od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu
terytorialnąo, ich ałliązków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
podlegało zbyciu w drodze przetaęu

nie dotvcz

-

V[
1. prowadzę działalnoścgospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalnoŚcD:

Spółka Cywilna , handel ,kompletacja i produkcja rnebli,roboty
sprzedaż nieruchomości

budowlane,

-wspolnie z innymi osobami:

Z tego tytufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód i dochód w wysokości:
przvchód "l122L1, 1Opln strata 38748, 34pln małzeńska wspólność majątkowa
2 Zarządzam działalnościągospodarczą lub jestem pżedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(nateży podać formę prawną i pzedmiat działalnoścĄ,

nie dotyczy

-osobiście:nie dotvczv
-wspólnie z innymi osobami:

nie dotvczv

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

Ml.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społkĄ:
-jestem członkiem zarądu (od kiedy):

V

nie dotyczy

nie dotvczy

-jestem członkiem rady nadzoręą (od kiedy).
-

l^+--^_,.,
tlac ^ \]9L
-:
V9Z

jestem członkiem komisji rewizyj nej (ad kiedy):

nie dotyczy
nie dotyczv

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

nie dotvczv

Mll.

lnne dochody osiągane z Ętufu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zaięć, z podaniem
1-9t42pln -dieta radnego ma}zeńska wspóLność
majatkowa, wynajem mieszkania 2404,40 eurokwot uzyskiwanych z kazdego tytułu: ma*:zańąka wqnA'] nnćó ma i al-knwa

D(

Składniki mienia ruchomego o wańości powyzej 10 000 złotych (w plzypadku pojazdow
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcjĄ.

wiertarka wiefowrzecionowa

Okleiniarka krawędzi CEHISA PRO-10

CONCEPT- maŁzeńska wspóIność maiątkowa

x
Zobowiązania pieniężne o wańościpowyżej10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej
WYSOkOŚCĄ: , Karta kredytowa w wysokości 25O0O, OOpIn w ING Bank Śląski
, Pażyczka w wysokości 600000,OO-Umowa o pozyezke nr 78001924O451090 w ING
Bank Śląski pozostało d,o spłaty 49L829,88pIn- wszystko mąłzeńska wspólność
rnai ątkowa

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 199O r. o samorządzie grninnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.|

PowyŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iz
na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nie_
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia
wolności.

Ruda śląska 21.12.201,8
(miejscotłość,data)

