
STASKI URzAD WOJEWODZI' 
w Kalol,,cach oswtADczENtE MAJATKOWE

WydzialKonrroli radnegogminy
wqdn. 

^ ^ ^^ .^.,. ORNONTOWICE' dnia 21'09'2014 t'
2l 'U5- lulq (mi6jscowosc)

t waga:

1. Osoba s\ledajqca o6wiadc2enle obowl?ana Je3t do zgoalnego z pEwdq, starannego I zupelnego wypelnie-
nla tardel'rrubBrk.

2. Je2eli poszczeg6lne rubrykl nle znaiduj{ w konk.€tnym przypadku zastosowania, naleiy wpbad "I!g-!bU:q:.
3. Osoba skladajqca oSwladczenle obowlEzana le$t okreSlld przynaloino66 poszczeg6lnych alladnlk6w malqh

kovrych, dochod6w I zobowiqzai do majqtku odrebnego lmajQtku objQtego matl663kq wsp6lnogclq ma-
lqtkowQ.

4. Oswladczenie o 3tanle majEtkowym dotyczy maiqtku yv k,4u i za granicq.

5. O6wladczgnle o Btanio majqtkowym obojmujg r6wnle, wlor.ytolno6cl plonl?rno.

6. W cz?6cl A oswladczenla zawarte sQ informacje jawn6, w czQScl B za6 informaci€ nlejawno dotyczqcg adto-
su zamleszkanla skledajqcego o6wiadczenie oraz rnlejsca polo2enla nieruchomo6cl.

czEse a

Ja, ni2ej podpisany(a), Tadeusz Kzysztof zientek

(ih|oha ina4isko oraz na&isko rodowel

urodzony(a) | 1.03.1972 w Knurowae

Rada Gmrny Omontowice Przewodniczqcy Rady Gminy

KWK Boleslaw Smialy, ul. Pstrowskaego 12, 43-173 Laziska G6rne - nadg6rnik

(mi6jsce zatrudnieiia, sla.owisro lub f unkcja)

po zapoznaniu siQ z ptzepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozadzie gminnym (Dz LJ. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 otazz2002 t Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr '113, poz. 984, Nr '153, poz.127'l i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam. 2e oosiadam wchodzace w sklad makeiskiei ws06lnoSci maiatkowei
lub stanowiqce m6j majetek odrqbnyl

t.

Zasoby pienie2ne:

- srodki paeniQzne gromadzone w walucie polskiej: 7 000,00

- Srodki pieniQ2ne gromadzone w walucie obcej: NIE DOTYCZ/

- Papiery wartosoowe:

na KwolQ: ...........

n.lrvaTv

[.



'1. Dom o powiezchni: 173,6 m,, o wartosci: 4OO O0O,OO rozbudowa domu w zwiqzku z czym jego powiezchnia
i warlosd wzrosla

Mll p€wny: Wsp6lwlasnos6 z 2onE

2. Mieszkanie o powiezchnat ...............NtE DoTyCzy......_........ m,, owartoscit ...
tytul prawny:

3. Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa:._...............N1E DOTYCZY......_..., powiezchnia:
o warlosci: .

Mul pfawny:

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubregrym peych6d a dochdd w wysokoscil
4. Inne nieruchomosci:

powierzchnia: 0,0438 ha-dzialka _ pod domem wyk. w pkt tU1.
o wanosci: 30 000,00...

Mul prawny: wsp6lwtasno6d z 2onq...... ..........................

It.
1. Posiadam udziat w spdlkach handtowych z udziatem gminnych os6b prawnych rub prz edsigbiorc6w, w kt6-

rycn uczestniczq takie osoby _ nale2y podad liczbe i emitenta udzial6w:

udzialy te stanowiq pakiet wiekszy niz .1O% udziat6w w sD6lce:

Z tego Mulu osiqgnqlem(efam) w roku ubieglym doch6d w wsokoscil

2. Posiadam udzialy w jnnych sp6lkach handtowych _ natezy podad liczbe iemitenta udztaldw:

DOTYCZY

Z tego Mulu osiqgnqtem(elam) w roku ubiegtyn O""nOO 
",V""f,"S"1 ............

lv.

1. Posjadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych luo przedsiebiorc6w, w kt6_rycn uczestniczq takie osoby _ nale2y poda6 liczbe i emitenta akcij:



NIE DOTYCZY

akcje te stanowiq pakiet wiekszy ni2 10% akcjiw spolce: .............

Z tego Mulu osiqgnElem(elam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosca:

2. Posiadam akcje w annych sp6lkach handlowych - nale2y podad liczbq iemitenta akcji:

Nabylem(am) (nabyl m6j mat2onek, z wylqczeniem mienia pzynale2nego do jego majqtku odrebnego) od Skar-
bu Padstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek samozqdu terytorialnego, ich zwiqzk6w lub od komu-
nalnej osoby prawnej nastepujqce mienie, kt6rc podlegalo zbyciu w drodze ptzetaeu - nalezy podad opis mie-
nia idatQ nabycia od kogo: ..................
.......................................NtE DOTYCZY.................

NIE DOTYCZY

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoscil

l. ProwadzQ dzialalnosc gospodarczq (nale2y podaC forme prawnq i pzedmiot dzialalnosci): NIE DOryCZY

- osobiscie

vt.

- wsp6lnie z innymi osobami .........

Z tego tytulu osiqgnqlem(elam) w roku ubiegtym pzych6d i doch6d w wysokosci: ...................

2. Zatzqdzam dzialalnosciE gospodarczq lub jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej dziatalnosci (na-
lezypodacformQprawnqipzedmiotdzialalno6ci):..........................

....................................NrE DOTYCZY................................

- osobiscie

wsp6lnie z innymi osobama

Z tego tytulu osiqgnqlem(9tam) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:



v[.
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): ... . .. .. . .. N|E DOWCZY ..

- jestem czlonkiem zaeqd! (od kiedy):

- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): -...-....

- jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .............

Z tego Mulu osiqgnqlem(9lam) w roku ubieglym ptzychod i doch6d wwysokosci: . .... .. . . .

v .

Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosca zarobkowej lub zaiQC, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytuftr:
PIT - 37 z Mulu zakudnienia 58 501,44......
PIT-R deta radnego 10592.00 ................

tx.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powy2ej 10 000 zlotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nale2y
podac markQ, modelirok produkcji): ........................TOYOTA COROLLA -2004r.

x.

zobowiqzania pienie2ne o wartosci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgniete kredyty i po2yczki oraz warunka,
na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdazeniem, w jakiej wysokosci):

BNP Paribas Fortis - kredyt gotdwkowy zaciqgnigty na rozbudowq domu w kwocie kapitalowej 40 000 zlotych,
okres kredytowania 5 lat, oprocentowanie kredytu 9,9%, kwota kapitalowa pozostala do splaty na dziei 21.09.
2014 wynosi 5096,32



Powy2sze oswiadczenie skladam Swiadomy(a), i2 na podstawie art 233 S 1 Kodeksu karnego za podanie nie-

prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci

S s
Ornontowice, 21.09.2014

(miejscowosa dala)


