
oŚWtADczENlE MAJĄTKoWE
radnego gmany

Rokosowo, dnia 20.04.2015 r.
(miejscowośc)

Uwaga:

1' osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnie-
nia każdejz rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać ..nie dotv-
czv",

3. osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić pzynależność poszczególnych składników mająt-
kowych, docńodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością ma_

jątkową. 
.:

4' oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju iza granicą'

5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzylelności pieniężne'

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adre-
su zamibszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a), Piotr Jańczak
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 09.04.1988 r. w Lesznie

Radny Rady Miejskiejw Poniecu; Gospodarstwo rolne - w]aŚciciel
(miejsce zatrudnienia. sianowisko lub funkcja)

po.]apoznaniu się z przepisami ustawy z lnia B tnarca t9^) r. o samorządzie gn:innym (Dz.U. z2OO1r. Nr 142,

poz. 1591 orazz2OO2r. Nr23, po2.220, Nr52, p,z. ':58, ; ' 113, po2.984, Nr 1Sii, po2.1271iNr214, poz. 1806),

zgodnie z ar1'.24h tej ustawy oŚwiadc_.,m, ze posiaoam Wchodzące w skład małzeńskiej wspolnoŚci majątkowej

lub stanowiące moj majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięŻne:

- środki pienięzne gromadzone w walucle polstiiej: 9.00U,0(i zł

- srodki pienięzne gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery WartoŚciowe: nie dotyczy
na kwotę:

il.

1.

2.

Dom o powierzchni: - m', o wartoŚci: -

tytuł prawny: -

Mieszkanie o powierzchni: - m2, o wańoŚci. -

tytuł prawny: -

Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ogÓl noro l n e, powierzch nia :'1 3. 06 ha

o wańoŚci: 200.000,00 zł

rodzajzabudowy: brak

tytuł prawny: własnośc

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokości: 45.000,00 zł, 20.000,00 zł

lnne nieruchomości:

powierzchnia: -

o wańości: -

tytuł prawny: -

J.

4.



i.'. _.,. ' ' 
'' ił .

1il.

1. Posiadam udziały W społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnycń lub przedsiębioriow, iv [to_

rych uczestniczą takie osoby - nalezy podac liczbę i emitenta udziałow:

nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy nlŻ 10% udziałow w społce: nie dotyczy

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

2. Posiadam udziały w innych społkach handlowych - naleŻy podac |iczbę i emitenta udziałow: nie dotyczy

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

tv. 
.:

1. Posiadam akcje w społkach handlowych z udziałem gminnych osob prawnych lub przedsiębiorcow, w kto-

rych uczestniczą takie osoby - nalezy podac liczbę i emitenta aicji:

nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niŻ 10% akcji w społce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokosci: nie dotyczy ,.

2. Posiadam akcje w innych społkach handlowych - nalezy podac liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochod w wysokoŚci. nie dotyczy

.v.
Nabyłem(am) (nabył moj małzonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego oo jego majątku odrębnego) od Skar-
bu Państwa, innej parisiwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związkow lub od komu-
naInej oscby pie'wnej nal:tępujące mienie, ktore podlegało zbyciu w drodze przetargu --- naleŻy podac rrpis mie-
nia i datę rlabycla, nc krlgo: nie dotyczy

vt.

1 Prowadzę działalnosc gospodarczą (nalezy podaĆ formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

,. csol;iscie nie ootyczy

- - ',rspoir:,e z innymi osobami nie dotyczy

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

2. Zarządzam działalnoŚcią gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalnoŚci (na-
lezy podac formę prawną i przedmiot działalnoŚci). nie dotyczy

- osobiŚcie nie dotyczy

- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy

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

vil.

W społkach handlowych (nazwa, siedziba społki): nie dotyczy

- jestem członkrem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)w roku ubiegłym przychod i dochod w wysokoŚci: nie dotyczy

vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęc, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytułu: Dieta radnego: 10 722,00 zł



t

lx.

Składniki mienia ruchomego o wańości powyŻej 1o o.oo złotych (w pzyp1dku pojazdÓw mechanicznych nalezy

ó;d"; *"rk{, mooel i rok irodukcji): Prasa roiująca - Sipma Farma Plus 2012 r'

x.

Zobowiązania pienięzne o wańości powyzej 1o.00o złoty9!, w tym zaciągnięte kredyty i poŻyczki oraz warunki'

na jakich zostały uoiieiońe (wobec k9n_ó' ń związku z 1_arim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Kredyt na zakup

*"ś'yny rolniczój, Siemens Finance - 58'425,00 zł

PowyŻsze oświadczenie składam Świadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

pr"#Jv lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnoŚci'

Rokosowo, 20.04.201 5 r.
(miejscowośc, data)


