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Strzelce Wielkie, dnia29.12.2014r.
(miejscowoS6)

OSWIADCZENIE MAJATKOWE
radnego gminy

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda., starannego i

zupetnego wypetnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegdlne rubryki nie znajduja. w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy

wpisad ..nie dotvczv".
3. Osoba sktadajaca oswiadczenie obowiqzana jest okresM6 przynaleznos£ poszczegolnych

skladnikdw majqtkowych, dochodow i zobowia/ari do majgtku odrebnego i majqtku
objetego matzeriskq wsp6lnoscia. majqtkowq.

4. OSwiadczenie o stanie rnajqtkowym dotyczy maja.tku w kraju i za grantca..
5. Oswiadczenie o stanie maja.tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W czesci A oswiadczenia zawarte sa. informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne

dotyczqce adresu zamieszkania sWadajqcego oswiadczenie oraz miejsca potozenia
nieruchomosci.

Ja nizej podpisany(a), Sadek Lukasz,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a)25.05.1984wczestochowie

PGE GiEK S.A. o. KWB Betehatow - Pracownik techniczny- operator koparek
wielonaczyniowych i zwatowarek.

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si§ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza.dzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Mr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzace w
skted mateertskiei wsp6lnosci maiatkowei lub stanowia.ce moj majqtek odr^bny:

I.
Zasoby pieni$zne:
- srodki pienî ±ne zgromadzone w walucie polskiej:Lokata pieniezna w banku PKO BP S.A. W
wyskosci 5000 zl.
- Srodki pieniezne zgromadzone w walucie obcej:nie dotyczy
- papiery wartosciowe: niedotyczyna kwote: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni: 170 m2, o wartosci:200000,00 zt.

tytui prawny: wspolwlasciciel z bratem (50%/50%)/ KW nr SR2W/00016027/4

2. Mieszkanie o powierzchni:nie dotyczym2, o wartosci:nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja roslinna , powierzchnia: 1,0700 ha
o wartosci: 10000,00 zt
rodzaj zabudowy:niedotyczy



tytut prawny: wtasnosd / KW nr SR2W/00016027/4
Z tego tytulu osia.gnaJem(eJam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokofeci: przychod 2000,00

zt. ;dooch6d 1620,99 zt.

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: 1) dzialka nr 410 o powierzczhni 0,1700 ha; 2) dziatka nr 1233 o powierzchni

0,1600 ha; 3) zabudowania gospodarcze znajduja.ce sie na dziatce nr 1233 o powierzczni 162
m2

o wartosci: 94000,00 zt.
tytut prawny: wspota/lasnoge z bratem (50%/50%)/ KW nr SR2W/00016027/4

III.
1. Posiadam udziaty w spoikach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub

przedsiebiorc6w, w ktbrych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb? i emitenta udzia(6w:
nie dotyczy
udziaty te stanowia_ pakiet wi^kszy niz 10 % udziat6w w spbtee: nie dotyczy

Z tego tytulu osia,gnajem(etem) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych spoJkach handlowych - nalezy podaC liczbe^ i emitenta
udziatow: nie dotyczy

Z tego tytulu osî gnglem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: nie dotyczy
IV.

1. Posiadam akcje w spolkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub
przedsie_biorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nale±y podac liczb^ i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowia, pakiet wiekszy ni± 10 % akcji w spolce: nie dotyczy
Z tego tytulu osi^gn^lem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokofeci: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spdtkach handlovvych - nalezy podaC liczbe i emitenta akcji: nie
dotyczy

Z tego tytulu osia,gnatem(eJam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

V.
Nabytem(am) (nabyl m6j mattonek, z wy^czeniem mienia przynaleznego do jego maj^tku odrebnego)
od Skarbu Partstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostki samorza.du terytorialnego, ich
zwia,zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastepuja.ee mienie, ktdre podlegato zbyciu w drodze
przetargu - nale±y podad opis mienia i date nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz^ dziatalnosfi gospodarcza. (nalezy podac forme prawny i przedmiot dziatalnosci): nie

dotyczy

- osobiscie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gn^em(e^am) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Zarzqdzam dziatalnosciq gospodarcz^ lub jestem przedstawicielem, pe^nomocnikiem takiej
dzialalnosci (nalezy poda6 forme prawny i przedmiot dziate!nosci):nie dotyczy

- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytutu osia.gna,tem(etem) w roku ubiegtym dochbd w wysokosci: nie dotyczy

VII.



Wspolkach handlowych (nazwa, siedziba sp6Jki): nie dotyczy
jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytulu osia.gnatem(etam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem

kwot uzyskiwanych z ka±dego tytulu: z tytutu zatrudnienia na dzieri 30.11.2014r. Dochod do
opodatkowania wynidst 77858,28 zt. ; diety z tytulu potnienia funkcji Radnego Gminy na dzieri
ztozenia wniosku 450 zl; doptaty do produkcj rolnej ok. 980 zt. ; doptata do paliwa rolniczego
ok. 50 zt.

IX.

Sktedniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10.000 zl (w przypadku pojazd6w mechanicznych

nale±y podac marke, model i rok produkcji): nie dotyczy

X.

Zobowisjzania pienie±ne o wartosci powy2ej 10.000 zt, w tym zaci^gniete kredyty i po±yczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwia,zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Pozyczka na remont domu z PZKZP KWB Betchato w wysokosci 14166,66 zt. (stan na dzieri
30.11 .2014r.) Pozyczka udzielona na wniosek pracownika , planowany termin sptaty pazdziernik
2017 rok.

B

Adres zamieszkania osoby sWadaj^cej oswiadczenie: 98-337 Strzelce Wielkie ul. Armii Ludowej 11

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

1. 98-337 Strzelce Wielkie ul. Armii Ludowej 11

2. nie dotyczy

3. 98-337 Strzelce Wielkie ul. Vichatow dziatka nr 1098 i 1099 ; ul. Jagieloriska dziatka nr 846

4. 98-337 Strzelce Wielkie ul. Armii Ludowej 11 dziatki nr 410 oraz 1233

Powyzsze oswiadczenie sktedam $wiadomy(a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

Strzelce Wielkie 29.12.2014r

(mlajvcowo


