URZAD GMCGV&f ZAK-'.-OWEK
OSWIADCZENIE MAJAJKOWE
radnego gminy
Bystrzyca, dnia 18.12.2018 r.
(miajscowosc)

Uwaga:
1. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiazana jest do zgodnego z prawdq, starannego i zupetnego wypetnienia
kazdej z rubryk.
2. Jezeli poszczegolne rubryki nie znajduja, w konkretnym przypadku zastosowania, nalezy wpisac "nie dotyczy".
3. Osoba sktadajqca oswiadczenie obowiqzana jest okreslic przynaleznosc poszczegolnych sktadnikow
majatkowych, dochodow i zobowia.zah do majatku odre.bnego i majatku obje.tego malzeriskq wspolnoscia.
majatkowa..
4. Oswiadczenie o stanie majqtkowym dotyczy majcjtku w kraju i za granicq.
5. Oswiadczenie o stanie maj^tkowym obejmuje rowniez wierzytelnosci pieniezne.
6. W cz^sci A oswiadczenia zawarte sq informacje jawne, w cz^sci B zas informacje niejawne dotyczace adresu
zamieszkania skladajqcego oswiadczenie oraz miejsca polozenia nieruchomosci.

^^

A
Ja, nizej podpisany(a),

Piotr Jozef Ciotek, Ciotek
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) 19.03.1957 r. w Lublinie
gospodarstwo rolne, radny
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si^ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadam wchodzqce w sktad matzeriskiej
wspolnosci maja.tkowej lub stanowia.ce moj majqtek odr^bny:

I.
Zasoby pieniezne:
- srodki pieniezne zgromadzone w walucie polskiej: 320 147,75zt, mafzeriska wspolnosc majqtkowa
- srodki pienie_zne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartosciowe: nie dotyczy, na kwot^: nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni: 260 m2, o wartosci: 450 OOOzt
tytul prawny: matzeriska wspolnosc majqtkowa
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: produkcja mleka, powierzchnia: 37,70 ha
o wartosci: 100 OOOzt
rodza] zabudowy: zwarta
tytut prawny: wspotwtasnosc
Z tego tytutu osia_gnatemtetam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: p. 410 878zt, d.119 288zi
4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotvczy
o wartosci: nie dotyczy
tytut prawny: nie dotyczy

III.
1. Posiadam udziaty w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsre.biorc6w,
w ktorych uczestnicza. takie osoby - nalezy podac liczbe. i emitenta udziatow: nie dotvczv
udziaty te stanowiq pakiet wie_kszy niz 10% udziatow w spotce: nie dotvczv
Z tego tytutu 05ia.gn^em(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotvczv
2. Posiadam udziafy w innych spotkach handlowych - nalezy podad liczbe. i emitenta udziatow: nie dotvczv
Z tego tytutu osia.gna.fem(e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotvczv

IV.
1. Posiadam akcje w spotkach handlowych z udziatem gminnych osob prawnych lub przedsie_biorcow,
w ktorych uczestnicza. takie osoby - nafezy podac liczbe. i emitenta akcji: nie dotvczv
akcje te stanowia. pakiet wie.kszy niz 10% akcji w spotce: nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gna.tem{e.tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotyczy
2. Posiadam akcje w innych spotkach handlowych - nafezy podac liczbe. i emitenta akcji: nie dotyczy
Z tego tytutu osia.gna.tem(e_tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotvczv
V.

^

Nabytem(am) (nabyt moj matzonek, z wytqczeniem mienia przynaleznego do jego maja_tku odre_bnego)
od Skarbu Paristwa, innej pahstwowej osoby prawnej, jednostek samorza_du terytorialnego, ich
zwiqzkow, komunalnej osoby prawnej lub zwia,zku metropolitalnego naste.puja.ee mienie, ktore podlegato
zbyciu w drodze przetargu - nalezy podac opis mienia i date, nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadze. dziatalnosc gospodarcz^ (nalezy podac forme, prawna, i przedmiot dziatalnosci): nie dotvczv
- osobiscie nie dotyczy
-wspolnie z innymi osobami nie dotvczv
Z tego tytutu osi3gna.tem(e.tam) w roku ubiegtym przychod i dochod w wysokosci: nie dotvczv
2. Zarzqdzam dziatalnoscia. gospodarczq lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci
(nalezy podac forme, prawna, i przedmiot dziatalnosci): nie dotvczv
- osobiscie nie dotvczv
- wspolnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osiggn^tem(^tam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: me dotyczy

VII.
W spotkach handlowych (nazwa, siedziba spotki): me dotyczy
- jestem cztonkiem zarz^du (od kiedy): nie dotvczv
-jestem cztonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotvczv
-jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotvczv
Z tego tytutu osia.gna_tem(stam) w roku ubiegtym dochod w wysokosci: nie dotvczv
VIII.
Inne dochody osia.gane z tytutu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zaje_c, z podaniem
kwot uzyskiwanych z kazdego tytutu:
- renta 1482,65zt
- dieta radnego 3000,00zt

IX.
Skladniki mienia ruchomego o wartosci powyzej 10 000 ztotych {w przypadku pojazdow mechanicznych
nalezy podac marke^ model i rok produkcji): Koparko-tadowarka JCB 2013, Beczka asenizacyjna JOSKIN 2006,
Kultuwator scierniskowy Konsilde 2006, Pfug obracalny Overlum 2006,Rozrzutnik obornika 2007, Sieczkarnia
do kukurydzy Class Jaguar 690 SL 1988, Kosiarka NOVACAT 2009, Siewnik pneumatyczny VARIOSEM VM4
2009, Woz paszowy DUNKER 2009, Cia.gnik rolniczy DEUTZ-FAHR 2007, Ciagnik rolniczy DEUTZ-FAHR 2009,
Brona wirnikowa Konsilde 2010, Rozsiewacz nawozow MX PREMIUM, Siewnik zbozowy Konsilde 2010,
Samochod osobowy NISSAN-PRIMERA 2006, Rowniarka Baukoma 1989, Cia.gnik Rolniczy Ursus 914, 1989,
Przyczepa samochodowa BRANDYS 1992, Przyczepa rolnicza Wielton 2012, Cia_gnik Kirowiec T150K, 1981,
tadowarka teleskopowa JCB 2015, Samochod ci^zarowy IVECO 2010, Samochod cie^arowy wywrotka
Mercedez Aktros 3343 1999, Samochod osobowy TOYOTA RAV4 2014, Opryskiwacz Pilmet 2012, koparka
CASE 315C 2003.
X.

—

Zobowiqzania pieniQzne o wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciajjniQte kredyty i pozyczki oraz
warunki, na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokosci):
Bank Spotdzielczy Ziemi Krasnickiej o/ Zakrzowek
- na zakup samochodu ci^zarowego 34 281zt
- na budowQ obory 30 760zf
- na koparke, - 47 142zt

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

Bystrzyca 18.12.2018 r.
(miejscowo^c, data)

(podpis)

