
.i'

Uwaga"

Lubel
K/

NA

,H f!r-'ui! Wpiw6<k!<i v> !.uWaifi
,NCF-' ARIAOGOLNA

C 5 -03- 2015

' P t . V N f= t- o

OSWIADCZENIE MAJ^TKOWE
radnego gminy

RPU/30644/2015
Data:2015-03-05

Halasydnia 03.03.2015r.
(miejscowosc)

1. Osoba sMadaja,ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawda,, starannego i zupeinego wypelnie-
nia kazdej z rubryk.

2. Jezeli poszczeg6lne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisa6 ,.nie dotv-
czy".

3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg6lnych skladnik6w maja>
kowych, dochod6w i zobowia,zan do maj^tku odrebnego i majqtku objetego matzehska, wsp6lno6cia, ma-
Ja,tkow ,̂

4. Oswiadczenie o stanie maja_tkowym dotyczy maj^tku w kraju i za granica,.

5. Oswiadczenie o stanie majXtkowym obejmuje r6wniei wierzytelno6ci pieni^zne.

6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sa^ informacje jawne, w czesci B zas informacje niejawne dotyczqce adre-
su zamieszkania skfadaj^cego oswiadczenie oraz miejsca potozenia nieruchomo^ci.

CZ^SC A

Ja, nizej podpisany(a),

urodzony(a)23.09.1960r.

Andrzej Pietruk
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

w Mi^dzyrzec Podlaski

Sp6idzielnia Mieszkaniowa w Halasach Prezes Zarza,du
(miejsce zatrudmenia. stanowisko lub funkcja)

LubelskiUrza3_Wojew6oz* wLabHnto i
t doSprti '*'
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W P L Y N E L O

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie gminnym (Dz U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 orazz2002 r. Nr23, poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz.1271 i Nr214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodza^ce w skted maizehskiej wsp6lnosci majqtkowej
lub stanowia^ce m6j majaJek odr^bny:

I.

Zasoby pieni^zne:

— srodki pieniezne gromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy

- srodki pieni$zne gromadzone w walucie obcej. nie dotyczy

nie dotyczypapiery warto^ciowe:
na kwote:

ll.

1. Dom o powierzchni: nie dotyczy m*, o wartosci:

tytuJ prawny;

2. Mieszkanie o powierzchni: 72,4 m^, o wartosci: 70000,00 zl.

tytut prawny: wsp6twfasnosc malzehska

3. Gospodarstworolne:niedotyczy

rodzaj gospodarstwa: , powierzchnia:

o wartosci:

rodzaj zabudowy:

tytut prawny:

Z tego tytutu osiajgnajem(^larn) w roku ubiegJym przych6d i doch6d w wysokosci:

4 lnne nieruchomosci:dziaika ogrodowa o pow. 0,10 ha

powierzchnia:

owartosci: 1000,00zl.

tytul prawny: wsp64wfasnosc ma*zehska



1 Posiadam udziaty w sp6tkach handlowych z udziatem gminnych os6b prawnych lub przedsi$biorc6w, w kt6-

rych uczestnicza^ takie osoby — nalezy podac liczbe^ i emitenta udziat6w:nie dotyczy

udziaty te stanowia^ pakiet wi$kszy niz 10% udziat6w w sp6tce:

Z tego tytufu osiaj3naJem(eJam) w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

2. Posiadam udziaty w innych sp6lkach hand)owych - nalezy podac liczbe^ i emitenta udziat6w: nie dotyczy

Z tego tytutu osiajgnaJem(eJam) w roku ubiegtym doch6d w wysokoscr

I V ,

1 Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z udziafem gminnych os6b prawnych lub przedsie>iorc6w, w kt6-

rych uczestniczaJakie osoby - nalezy podac liczbe i emitenta akcjinie dotyczy

akcje te stanowia_ pakiet wie_kszy niz 10% akcji w sp6ice:

Z tego tytulu osi^gn^(em(^am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci.

2. Posiadam akcje w innych sp6ikach handlowych - nalezy podac liczbe^ i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytulu osiajgnaJem{eJam) w roku ubiegfym doch6d w wysokosci:

V.

NabyJem(am) (nabyf mbj maizonek, z wyta,czeniem mienia przynaleznego do jego maja^tku odr^bnego) od Skar-
bu Pahstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek sarnorza,du terytonalnego, ich zwia^zk6w lub od komu-
nalnej osoby prawnej nast^puja^ce mienie, kt6re podtegalo zbyciu w drodze przetargu — nalezy podac opis mie-
nia i dat$ nabycia, od kogo: nie dotyczy

Vl.

1 Prowadze dziaJalnosc gospodarcza, (nalezy podac form$ prawna^ i przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy

osobiscie

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytuJu osia^n^ernfelam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci

2 Zarzqdzam dziatalnoscia^ gospodarcza^ !ub jestem przedstawicielem peinomocnikiem takiej dziatalnosci (na-
lezy podac form^ prawna, i przedmiot dziaialnosci): nie dotyczy

osobiscie

wsp6lnie z innymi osobami

Z tego tytutu osiajgnajem(eJam) w roku ubiegtym doch6d wwysokosci:

V l l .

W sp6ikach handlowych (nazwa, siedziba sp6tki): nie dotyczy

-jestem czionkiem zarza^du (od kiedy):

-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy):

— jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytutu osiajgnaJem(eJam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokosci:

V U I .

lnne dochody osi^gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaj^c, z podaniem kwot uzy-
skiwanych z kazdego tytutu: Sp6tdzielnia Mieszkaniowa w Halasach za okres I - Xll 2014r. praca zawodowa -
38835,42 zt. ; Urzad Gminy w Miedzyrzecu Podlaskim za okres I - Xll 2014r. wykonywanie funkcji radnego -
16822,00zt.



IX.

Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac marke, model i rok produkcji): Ford Mondeo 2001r. - wsp6twfasnosc maizeriska; Mazda 3 2005r. -
wsp6Kvtasnosc z synem.

X.

Zobowi^zania pieniezne o wartosci powyzej 10 000 zlotych, w tym zacia^ni$te kredyty i pozyczki oraz warunki,
na jakich zostaiy udzielone (wobec kogo, w zwia^zku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), iz na podstawie art. 233 $ 1 Kodeksu karnego za podanie

nie-prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.

(miejscowosc. data)


