l

Ruda Sląska, dnia 29.04.2019

r,

ośWADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gminy

na jest do zgodnego z prawdą, starannego
w konkretnym przypadku zastosowania, należy
a jest określićpzynateżnośóposzczególnych
ązań do majątku odrębnego i majątku Ó;ętógo

czĘŚc A
Ja, nizej podpisany MAREK JACEK

urodzony 03 05, 1972 w

WEsoŁY

nazwisko rodowe WESOŁY
oraz nazwisko rodowe)

RuDzlE(Ś|Ę|iJff"'sko

Zatrudniony - JELUX Polska Sp. z o,o-^|5.ĘaĘ9^aĄRZĄDy:-l-r!ux-sl
z o.o,
PRYWATNY PRZEDSIĘBloRcA, RADNY RADY MlAsTA
w nuozle sLĄSKlEJ

-

Prezes Zarządu,

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

Po za?oznaniu się z PrzePisami ustawY z dnia 08 marca 1990 r, o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2017
r'Poz,1875), zgodnie z ań, 24h tej uŚtawy, oświadczam
posiadam *.iioóźą"""' w skład małzeńskiej
ze
wspólności majątkowej lub stanowią'ce mój majątek odrębny: "

l,

Zasoby pienięzne:

- środki pienięzne zgromadzone w walucie polskiej:

83 394,71 ( osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt
cztery

wspólność majątkowa,)

złote 71t1oo) _

(Małzeńska

- środki pienięzne zgromadzone w walucie
obcej:

NlE DoTYczY

- papiery wartościowe:

NlE DoTYczY
na kwotę....., NlE DOTYCZY
l|,

1. Dom o powierzchni:

NlE DOTYCZY.

m2, o

wartości: NlE DOTYCZY tytuł prawny NlE DOTYCZY

2. Mieszkanie o powierzchni. 49,04 m2, o wartości:
97 987,00 ZŁ, nabyte w 2009 roku, działka pod
mieszkanie tytuł prawny : WŁASNOŚĆ ( Małzeńska
wspólność majątkowa) Nr Aktu notarialnegoA

21782l2009

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: NlE

DoTYcZY., powierzchnia: NlE DoTYczY

rodzaj zabudowy: NlE DOTYCZY tytuł prawny:
NlE DOTYCZY
z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i

NlE DoTYczY

dochód

w

o wartości:NlE

DoTYczY

wysokości:

4. lnne nieruchomości:
Powierzchnia: 833/'10000 częśćgruntu pod mieszkanie własnościowe
wskazane w pkt,

1

ł

lll.

1.

Posiadam udziały w społkach handlowych
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby

-

z

udziałem gminnych osób prawnych

lub

należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DoTYczY...,..
udziały te stanowią pakiet większy niz 10 oń udziałow w społce:

NlE DoTYczY..,...
z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokości: NlE DOTYCZY.

2.

Posiadam udziały w innych społkach handlowych

-

udziałow:

należy podac liczbę i emitenta

z

tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokości: NlE DOTYCZY
lV.

1.

z

Posiadam akcje w społkach handlowych
w których uczestniczą takie osoby

-

udziałem gminnych osob prawnych lub przedsiębiorcow

nalezy podac liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYczY,....
akcje te stanowią pakiet większy niz 10 oh akcji w społce:

NlE DoTYczY..,...

2,

z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

-

Posiadam akcje w innych społkach handlowych

należy podać liczbę i emitenta akcji:

NlE DoTYczY.,....,..,.....
z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochod w wysokości: NlE

DOTYCZY

V.

Nabyłem (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku odrębnego)

od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu

-

należy podać

opis mienia idatę nabycia, od kogo: NlE DOTYCZY
Vl.
1. Prowadzę działalnośćgospodarcz ą2 (naleZy podac formę prawną i

przedmiot działalności):

PROWADZĘ DZ|AŁALNOŚĆ COSPODARCZĄ JAKO OSOBA F|ZYCZNA.
- osobiście; FHU
- wspolnie

MAREKWESOŁY

z innymi osobami NlE DOTYCZY.....

Ztego tytułu osiągnąłem za rok 201B przychod idochod w wysokości:
105 000,00/ 63 008,23 (Małzeńska wspólność majątkowa)

2, Zarządzam działalnościągospodarcząlub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podac formę prawną i przedmiot działalności):

NlE DoTYczY.,,,,
- osobiście NlE

DOTYCZY ....

- wspolnie z innymi osobami

NlE DOTYCZY

.,,

.

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód

i

dochód w wysokości: NlE DOTYCZY

Vll.
W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): JELUX Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie
jestem członkiem Zarządu od 03.20,16, JELUX POLSKA Sp. z o.o.z siedzibą w żorach jestem członkiem
Zarządu od 12.2016
-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):NlE DOTYCZY.

l,

T
-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):NlE DOTYCZY.........

Z

tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod/dochod w wysokości: 72 000,00 / 69 330,00 zł
(Małzeńska wspol nośćmajątkowa)

Vlll.

lnne dochody osiągane

z

tytułu zatrudnienia

lub innej

działalnościzarobkowej

lub

zajęc,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:
Pełnienie funkcji publicznej radnego Rady Miasta za cały rok

- DOCHÓo zą o28,00

(Małzeńska wspolność

majątkowa)

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańościpowyzej 10.000 złotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych
nalezy podać markę, model i rok produkcji): VW TOURAN

- 2006

R.( Małzeńska wspolność majątkowa), VW

Polo 2006 (Małzeńska wspólnośc majątkowa)

x.

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

Śl4sxl -

oBRoToWY W RACHUNKU FlRMoWYM (Małzeńska wspólnośó
majątkowa), Pożyczka od osoby prywatnej na użytek własny ( umowa pozyczki) - 50 000.00 zł, Umowa
Leasingu Operacyjnego z GET|N Fleet S.A.na samochod osobowy Opel Mocca X Wańośćumowy opiewa
lNG BANK

12 000,00 KREDYT

czĘŚĆ B

Niejawne w myślart. 24 i ust. 1 ustawy
(tekst jedn. Dz. U. z2019 r., poz. 506)

z dnia 8 marca

1990

r. o samorządzie

gminnym

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

RUDA

1)
2)
3)

Ś4sxn

DN, 29.04.2019 R.

(miejscowość, data)

f/o,,V

l/n,(

(podpis)

Niewłaściweskreślić
Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa
rodzinnego
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

