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1. Osoba skJadajC\ca oswiadczenie obowiC\zana jest do zgodnego z prawdC\, starannego i zupeJn'ego
wypeJnienia kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujC\ w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac
"nie dotyczy".
3. Osoba skJadajC\ca oswiadczenie obowiC\zana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych
skJadnik6w majC\tkowych, dochod6w i zobowiC\zari do majC\tku odrQbnego i majC\tku objQtego
maJzeriskC\ wsp6lnosciC\ majC\tkowC\.
4. Oswiadczenie 0 stanie majC\tkowym dotyczy majC\tku w kraju i za granicC\.
5. Oswiadczenie 0 stanie majC\tkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci pieniQzne.
6. W cZQsci A oswiadczenia zawarte sC\ informacje jawne, w cZQsci B zas informacje niejawne
dotyczC\ce adresu zamieszkania skJadajC\cego oswiadczenie oraz miejsca poJozenia
nieruchomosci.

OSWIADCZENIE MAJJ\TKOWE
radnego gminy

laricut , dnia 28.04.2015r.
(miejscowosc)

CZ~SCA
Adam Bielecki

Ja, niiej podpisany(a), , , ,
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

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

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. a samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2001 r.
Nr 142, paz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558, Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr
214, paz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ie posiadam wchodzqce w skfad mafienskiej
wsp61nosci majqtkowej lub stanowiqce m6j majqtek odr~bny:

I.
Zasoby pieni~ine:
- srodki pieni~ine zgromadzone w walucie polskiej: 15.380 zL (pi~tnascie tysi~cy trzysta osiemdziesiqt

zlotych)

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

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

na kwot~: 46.732 zf (czterdziesci szesc tysi~cy siedemset trzydziesci dwa zfote) - mafienska wsp61nosc

majqtkowa.



II.
1. Dom 0 powierzchni: 148.9 m2, 0 wartosci: 290.000 zt. tytut prawny:

wtasnosc - matzeriska wsp61nosc majqtkowa.

2. Mieszkanie 0 powierzchni: 65.31 m2, 0 wartosci: 130.856 zt. tytut prawny:

wtasnosc - matzeriska wsp61nosc majqtkowa

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy .

o wartosci: nie dotyczy rodzaj zabudowy: nie dotyczy .

tytut prawny: nie dotyczy .

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

n ie dotyczy , ,., .

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: dziatka budowlana - 0.1346 ha .

o wartosci: 34.452 zt (trzydziesci cztery tysiqce czterysta pi~cdziesiqt dwa ztote)

tytut prawny: wtasnosc - matzeriska wsp61nosc majqtkowa , .

powierzchnia: dziatka zabudowana domem - 0.1502 ha , , , , .

o wartosci: 38.466 zt (trzydziesci osiem tysi~cy czterysta szescdziesiqt szesc ztotych) "'"''''''''''''''''''

tytut prawny: wtasnosc - matzeriska wsp61nosc majqtkowa , , , .

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

w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w: nie dotyczy

udziaty te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% udziat6w w sp6tee: nie dotyczy

Z tego tytutu osiqgnqtem(~tam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych - nalezy podac liczb~ i emitenta udziat6w:

nie dotyczy



IV.
1. Posiadam akcje w sp6fkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w

kt6rych uczestniczq takie osoby - nalezy podac liczb~ i emitenta akcji: nie dotyczy

V.
Nabyfem(am) (nabyf m6j mafzonek, z wyfqczeniem mienia przynaleznego do jego majqtku odr~bnego) od
Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub
od komunalnej osoby prawnej nast~pujqce mienie, kt6re podlegafo zbyciu w drodze przetargu - nalezy
podac opis mienia i dat~ nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadz~ dziafalnosc gospodarczq (nalezy podac form~ prawnq



VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj~c, z podaniem kwot

uzyskiwanych z kaidego tytutu : doch6d z tytutu zatrudnienia

- ZST w laricucie i PWSTE w Jarostawiu - 138.543zt (sto trzydziesci osiem tysi~cy pi~cset czterdziesci

trzy ztote)

- Dieta radnego - 220zt (dwiescie dwadziescia ztotych)

- matieriska wsp61nosc majqtkowa

IX.
Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyiej 10.000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych

naleiy podac mark~, model i rok produkcji):

OPEL ASTRA III , rok produkcji 2006

- matieriska wsp61nosc majqtkowa

X.
Zobowiqzania pieni~ine 0 wartosci powyiej 10.000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i poiyczki oraz

warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):

Poiyczka na budow~ domu - kwota 50. 000 ztotych, KZP PWSTE w Jarostawiu, oprocentowanie 2 %.



cz~st B

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

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


