Ruda Sląska, dnia 20.12.2018
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Zasoby pienięzne:
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- środki pieniężne zgromadzone
w walucie obcej:

NlE DoTYczY

- papiery wartościowe:

NlE DoTYczY
na kwotę ...,.. NlE DOTYCZY
ll.
1, Dom o powierzchni: NlE

DoTYczY, m2, o wartości: NlE DoTYczY tytuł prawny
NlE DoTYczY
2, Mieszkanie o powierzchni: 49,04 m2, o wańości:
97 987,oo ZŁ, nabyte w 2009 roku, tytuł prawny
WŁASNoŚĆ ( Małzeńska wspÓlnośc majątkowa) Nr
Aktu
3. Gospódarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: N|E

notarialnego -
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DoTYczY., powierzchnia: NlE DoTYczY

rodzĄ zabudowy: NlE DOTYCZY tytuł prawny: NlE
DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod
idochód w

NlE DoTYczY

o

wartości:NlE DoTYczY

wysokości:

4. lnne nieruchomości:
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Posiadam udziałY W sPółkach handlowych

1.

Przedsiębiorców, w ktÓrych uczestniczą takie osoby

NlE DoTYczY......

udziały te stanowią pakiet większy niż 10

NlE DoTYczY....,,.,.
2.
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1,
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z

udziałem gminnych osób prawnych

lub

nalezy podac liczbę i emitenta udziałów:

udziałow w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód
w wysokości:NlE DOTYCZY.
Posiadam udziały w innych spółkach handlowych
- nalezy podać liczbę i emitenta udziałow:
tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochÓd
w wysokości:lI211r.,."ńska yvspólnośc majątkowa)
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Posiadam akcje w sPÓłkach handlowych z udziałem
gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,
w których uczestniczą takie osoby
należy
podac liczbę i emitenta
akcji:

NlE DoTYczY,.,.,.,.,

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji
w społce:

NlE DoTYczY...,..

z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w
wysokości:NlE DoTyczy
2,
Posiadam akcje w innYch spółkach handlowych
- należy podać liczbę i emitenta akcji:
NlE DoTYczY,,........,..,.
z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód
w wysokości:NlE

V.

DoTyczy

NabYłem (nabYł mÓj małzonek, z wyłączeniem mienla przynależnego
do jego majątku odrębnego) od
Skarbu Państwa, innej Państwowej osoby prawnej, jednostek
samorządu terytorialneg o, ich związków lub od

komunalnej osoby prawnej następujące mienie,
które podlegało zbyciu w drodze przetargu
opis mienia idatę nabycia, od kogo,: N|E DOTYCZY

-

nalezy podać

Vl.
1, prowadzę działalnośćgospodarcz

ą2 (nalezy podaó formę prawną i

przedmiot działalności):

PROWADZĘ DZ|AŁALNOŚĆ OOSPODARCZĄ JAKO
OSOBA F|ZYCZNA
- osobiście;FHU MAREK WESOŁY
- wspólnie z innymi osobami NlE DOTYC
ZY ,.. .,

Ztegotytułuosiągnąłem wrokubiezącymdo11,12,2018
przychódidochódwwysokości:
95 100,00/ 57 0688,55 (Małzeńska wspólność majątkowa)
2, Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem,
pełnomocnikiem takiej działalności
(nalezy podac formę prawną i przedmiot
działalności):

NlE DoTYczY,,,..,
- osobiście NlE

DOTYCZY .,..,.

z innymi osobami NlE DOTYCZY
ztego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychod
i dochód w wysokości: NlE DoTyczy

- wspólnie

Vll.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):
JELUX Sp. z o,o. z siedzibą w Mikołowie
jestem członkiem Zaządu od 03.2016,
poLSKA
JELUX
Sp. z o.o.z siedzibą w żorachjestem członkiem
Zarządu od 12.2016
ń^

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):NlE

-

DoTYczY..
-jestemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):NlEDoTYczY

Z

tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód/dochód
w wysokości: 66 ooo,oo
(Małzeńska wspólność majątkowa)

l

63 552,50 zł
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lnne dochody osiągane

z

tytułu zatrudnienia

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego tytułu:
Pełnienie funkcji Publicznej radnego Rady Miasta
majątkowa)

za

lub innej

cały rok

-

działalnościzarobkowej

DoCH

óo

lub

zajęc,

zz359,oo (Małzeńska wspólność

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańościpowyzej 1o.o0o
złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
naleŻy podaĆ markę, model i rok produkcji): M// ToURAN
- 2006 R,( Małzeńska wspólność majątkowa), VW
Polo 2006 (Małzeńska wspolnośc majątkowa)

x.

Zobowiązania pienięzne
i pożyczki oraz warunki, na
wysokości):

lNG BANK

Śl4sxl -

o

wartościpowyzej 10.0OO złotych, w tym zaciągnięte
kredyty
jakich zostały udzielone (wobec kogo,
w związku z )akim zdazeniem, w jakiej

12 ooo,oo KREDYT

oBRoToWy W RAcHUNKU FlRMoWyM (Małzeńska wspólnośc
z GET|N Fleet S.A.na samochód osobowy opel Mocca X

majątkowa), Umowa Leasingu oPeracyjnego

WartoŚĆ umowy opiewa na kwotę 71 138,21netto z czego
spłacono 31 487,oo netto (Małzeńska wspólność
majątkowa)
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Niejawne w mYŚl art. 24 i ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z2018 r., poz.994 z późn. zm.)

RUDA ŚLĄsxn DN, 20. 12.2018 R.
(miejscowość, data)

1)

2)

J)

Pr,,\F

/*f,

Niewłaściweskreślić

i:§j.'j§?

działa|noŚci wYtwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji
roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa

Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

