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1. Osoba skJadaj~caoswiadczenie obowi~zanajest do zgodnego z prawdCl,starannego i zupeJnego
wypeJnieniakazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61nerubryki nie znajduj~ w konkretnym przypadku zastosowania, naleZywpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba skJadaj~ca oswiadczenie obowi~zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych
skJadnik6w maj~tkowych, dochod6w i zobowi~zali do maj~tku odrQbnego i maj~tku objQtego
maJzelisk~wsp6lnosci~ maj~tkow~.
4. Oswiadczenie 0 stanie maj~tkowym dotyczy maj~tku w kraju i za granic~.
5. Oswiadczenie 0 stanie maj~tkowym obejmuje r6wniei wierzytelnosci pieniQzne.
6. W cZQsci A oswiadczenia zawarte s~ informacje jawne, w cZQsci B zas informacje niejawne
dotycz~ce adresu zamieszkania skJadaj~cego oswiadczenie oraz miejsca poJozenia
nieruchomosci.

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
radnego gminy

laricut , dnia 22.12.2014r.
(miejsCQwosc)

CZ~SCA
Adam Bielecki

Ja, nizej podpisany(a), , ,.., ,', ,", ,.., , , ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

14.02.1961r. Cieszanowie
urodzony(a) , , ,..w , .

ZST w lancucie - nauczyciel, PWSTE w Jarostawiu - starszy wyktadowca,

PZOPP w lancucie - nauczyciel

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 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 wchodzqce w sktad matzenskiej
wsp61noscimajqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~zne:
- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie polskiej: 1000 zt ueden tysiqc ztotych)

- srodki pieni~zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartosciowe: Fundusze Inwestycyjne Pionier PEKAO TFI S. A .



na kwot~: 44.885 zt (ezterdziesei eztery tysiqee osiemset osiemdziesiqt pi~c ztotyeh) - matienska

wsp61nosc majqtkowa.

II.
1. Dom 0 powierzehni: 148.9 m2, 0 wartosci: 290.000 zL tytut prawny:

wtasnosc - matienska wsp61nosc majqtkowa.

2. Mieszkanie 0 powierzehni: 65.31 m2, 0 wartosei: 130.856 zL tytut prawny:

wtasnosc - matienska wsp61nosc majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyezy, powierzehnia: nie dotyezy .

o wartosei: nie dotyezy rodzaj zabudowy: nie dotyezy .

tytut prawny: nie dotyezy .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubiegtym przyeh6d i doeh6d w wysokosei:

nie dotyezy .

4. Inne nieruehomosci:
powierzehnia: dziatka budowlana - 0.1346 ha .

0 wartosei: 34.452 zt (trzydziesci eztery tysiqee ezterysta pi~cdziesiqt dwa ztote)

tytut prawny: wtasnosc - matienska wsp61nosc majqtkowa .

powierzehnia: dziatka zabudowana domem - 0.1502 ha .

o wartosei: 38. 466 zt (trzydziesei osiem tysi~ey ezterysta szescdziesiqt szesc ztotyeh) .

tytut prawny: wtasnosc - matienska wsp61nosc majqtkowa .

III.
1. Posiadam udziaty w sp6tkaeh handlowyeh z udziatem gminnyeh os6b prawnyeh lub przedsi~biore6w,

w kt6ryeh uezestniezq takie osoby - naleiy podac liezb~ i emitenta udziat6w: nie dotyezy

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy nil 10% udziat6w w sp6ke: nie dotyezy

Z tego tytutu osiqgnqrem(~tam) w roku ubiegtym doeh6d w wysokosei: nie dotyezy

2. Posiadam udziaty w innyeh sp6tkaeh handlowyeh - naleiy podac Iiezb~ iemitenta udziat6w:

nie dotyezy



IV.
1. Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w

kt6rych uczestniczq takie osoby - naleiy podac Iiczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

V.
Nabytem(am) (nabyt m6j mationek, z wytqczeniem mienia przynaleinego do jego majqtku odr~bnego) od
Skarbu Paristwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub
od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegato zbyciu w drodze przetargu - naleiy
podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dziatalnosc gospodarczq (naleiy podac form~ prawnq

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sprnki): nie dotyczy

- jestem cztonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy
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VIII.
Inne doehody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot

uzyskiwanyeh z kaidego tytutu : doeh6d z tytutu zatrudnienia

- ZST w laneueie - 57.794,81 zt.(pi~cdziesiqt siedem tysi~ey siedemset dziewi~cdziesiqt eztery ztotyeh

i osiemdziesiqt jeden groszy),

- PWSTE w Jarostawiu - 64.278,41 zt. ( szesCdziesiqt eztery tysiqee dwieseie siedemdziesiqt osiem

ztotyeh i ezterdziesei jeden groszy),

- PZOPP w laneueie - 5.065, 36 zt. (pi~c tysi~ey szescdziesiqt pi~c ztotyeh i trzydziesci szesc groszy),

- Nagroda Wojew6dztwa Podkarpaekiego za prae~ szkoleniowq i osiqgni~cia zawodnik6w - 1000 zt.

(jeden tysiqe ztotyeh).

- matienska wsp61noscmajqtkowa

IX.
Sktadniki mienia ruehomego 0 wartosei powyiej 10.000 ztotyeh (w przypadku pojazd6w meehanieznyeh

naleiy podac mark~, model i rok produkeji):

OPEL ASTRA III, rok produkeji 2006

- matienska wsp6lnosc majqtkowa

X.

Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosei powyiej 10.000 ztotyeh, w tym zaeiqgni~te kredyty i poiyezki oraz

warunki, na jakieh zostaty udzielone (wobee kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosei):

Poiyezka na budow~ domu - kwota 50.000 ztotyeh, KZP PWSTE w Jarostawiu, oproeentowanie 2 %.



cz~scB

Dane zawarte w cz~sci B oswiadczenia nie podlegaj~ publikacji - zgodnie
z art. 24i Ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorntdzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z pom. zm.)

Powyzsze oswiadczenie skfadam swiadomy{a), iz na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.


