
y a z A o G ivt

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Strzelce Wielkie, dnia 29.04.2
(miejscowosc)

Uwaga:

1. Osoba sktadaja.ca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawda., starannego i zupelnego wypetnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac ..nie doty-
czy".

3. Osoba skfadnjqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skiadnikdw niajat-
kowych, Uochodow i zobowiazari do majatku odrebnego i majatku objetego matzeriskq wspolnoscia. ma-
jatkowa,.

4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majatku w kraju i za granica..

5. OSwiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.

6. W czesci A oswiadczenia zawarte s^ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce aclre-
su zamieszkania sktadaja.cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomosci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a), Jarostaw Grzegorz Szczypior
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 20.11.1968 w Pajecznie

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Czestochowie, kierowca-mechanik
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Mr 23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271 iNr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza.ce w skted maizetiskiej wspolnosci maja^tkowej
lub stanowia^ce moj majqtek odrebny:

I.

Zasoby pieniezne:

— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

— srodki pieniezne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

— papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwote:

II.

1. Dom o powierzchni: 230 m2, o wartosci: 200 000 PLN

tytut prawny: wtasnosc - malzehska wspolnosc majqtkowa

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy

tytut prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: pole uprawne, powierzchnia: 1,99 ha

o wartosci: 20 000 PLN

rodzaj zabudowy: budynek gospodarczy w budowie

tytuJ prawny: wlasnosc - malzehska wspolnosc majqtkowa

Z tego tytutu osiqgnajem(elam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: nie osiggnajem

4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartosci: nie dotyczy

tytul prawny: nie dotyczy



1. Posiadam udzialy w spolkach handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w kto-

rych uczestnicza, takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta udzialow:

nie posiadam

udzialy te stanowia. pakiet wie>szy niz 10% udzialow w spolce: nie dotyczy

Z tego tytutu osi^gna^enXelam) w roku ubieglym dochod w wysokosci; nie osiqgnqtem

2. Posiadam udzialy w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta udzialow: nie posiadam

Z tego tytulu osiqgna.lem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie osia.gna.lem

IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w ktc-

rych uczestniczq takie osoby — nalezy podac liczbe i emitenta akcji:

nie posiadam

akcje te stanowi^ pakiet wiekszy niz 10% akcji w spolce: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnajem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie osiqgnajem

2. Posiadam akcje w innych spolkach handlowych — nalezy podac liczbe i emitenta akcji: nie posiadam

Z tego tytulu osia^gnajemtejam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie osia^gnqlem

V.

Nabylem(am) (nabyl moj malzonek, z wylqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odrebnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzajdu terytorialnego, ich zwiajzk6w lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastepuĵ ce mienie, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mie-
nia i dat§ nabycia, od kogo: nie nabylem

VI.

1. Prowadze dzialalnosc gospodarczq (nalezy podac forme prawna. i przedmiot dzialainosci): osoba fizyczna,

P.P.U.H "MEBLAR" - Produkcja pozostafych mebli

— osobiscie tak

— wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osia_gnqlem(§lam) w roku ubieglym przychod i dochod w wysokosci: 368,75 PLN

2. Zarz^dzam dzialalnosciq gospodarcza. lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dzialalnosci (na-
lezy podac forme prawn§ i przedmiot dziatalnosci): nie zarz^dzam

— osobiscie nie dotyczy

— wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnajem(§lam) w roku ubieglym dochod w wysokosci: nie osia^gnatem

VII.

W spolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie jestem

— jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie jestem

— jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie jestem

— jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie jestem

Z tego tytufu osia_gna.lem(etam) w roku ubieglym przychod i doch6d w wysokosci: nie osiqgnatem

VIM.

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia tub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytulu: umowy o prace_ za rok 2012 osia.gna.lem dochod brutto w kwocie 42 076,24 PLN -
matzeriska wspolnosc maja.tkowa, prowadzonej dzialalnosci gospodarczej za rok 2012 osia.gna.lem dochod brutto w
kwocie 368, 75 PLN- malzehska wspolnosc majattowa, dieta radnego 2 100 PLN - matzeriska wspolnosc
maja,tkowa.



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 zlotych (w przypadku pojazdow mechanicznych nalezy
podae mark§, model i rok produkcji): FORD MONDEO 2004 wartosc 15 000 PLN, LANCIA LYBRA 2000 wartosc
10 000 PLN, FIAT DUCATO 2001 wartosc 12 000 PLN.
WspoMasnosc malzehska - dotyczy wszystkich skladnikow mienia ruchomego.

X.

Zobowiqzania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia_gniete kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): kredyt mieszkaniowy
"WJasny ka,t" - hipoteczny CHF, aktualne oprocentowanie 3.022000%, kapitaJ niespiacony 19 589,50 CHF,

CZ^SC B

Adres zamieszkania osoby sktadaj^cej oswiadczenie: ul. Michalow 16, 98-337 Strzelce Wielkie

Miejsce potozenia nieruchomosci wymienionych w punkcie II czesci A (adres):

1. ul. Michalow 16, 98-337 Strzelce Wielkie

2.

3. Ul. Michalow, 98-337 Strzelce Wielkie

4.

Powyzsze oswiadczenie skladam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie-
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Strzelce Wielkie 29.04.2013
(miejscowosc, data)


