J|łŻg"s
in,A5rA Pr;ti".u*łr
tłi!'|Jltdtt.-go
)|oNocHRoNYlNFoRMAeJ|
N|I-JAWNYĆH

oŚwnoCZENIE

)ata
wptywu
..ł.Z...,'rł...ź..'....?..Q
!.J.

MAJĄTKOWB66p6...''.' tr

F\"

"""'

wójta, zastępcywójta, sekretarza gminyoskarbnika gminyokierownika jednostki
organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
wójtatl]
Piotrków Trybunalski22.04 .2014r.....
(miejscowość)

(dnia)

UWAGA:
l. osoba składającaoświadczenieobowią'zanajest do zgodnego zprawdą starannego i zupetnego wypełnienia
kaŻdej zrubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie majdują w konkretnym przypadku zastosowania, na|eĄ wpisać ,,nie dotyczy''.
3. Osoba składającaoświadczenieobowią7anajest określićprzyna|eżmośćposzczegó|nych
składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małzeńskąwspólnoŚcią
majątkową.
4. oświadczenie majątkowe doryczy majątku w kraju iza granicą.
5. oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzyte|noŚci pienięme.
6. W częściA oświadczeniazawarte są informacje jawne, w częściB zaŚ informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającegooświadczenieoraz miejsca położenianieruchomości.

CZĘSC A
I a, niŻejpodpisany(a), Adam Karzewnik.
(imionai nazwiskooraz nazwiskorodowe)

urodzony(a)
...15.08.1951r............

w ...Piotrkowie
Tryubunakkim

...Utząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego II Z-ca ptezydęnta
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniusię z przepisamiustawyz dnia21 sierpnia1997r. o ograniczeniu
prowadzenia
działalności
gospodarczej
przez osobypetniącefunkcjepubliczne(Dz. U. Nr l06, poz. 679, z 1998r. Nr 113,poz.715 i
Nr 162,poz.1126,21999r. Nr49, po2.483,2f000r. Nr26, poz.306orazz200fr.Nr 113,poz.984i Nr
2|4,poz' l806) orazustawyz dnia8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym(Dz.U' z2001r. Nr 142,poz.
159Iorazz200f r. Nr 23,po2.220,
Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr153,poz.l27l iNr 214,poz.
l806)' zgodniez art-24h tej ustawyoświadczam,
żeposiadamwchodzącew składmałżeńskiej
wspólności
majątkowejlub stanowiącemój majątekodrębny:

I. Zasoby pieniężne:

papierywartościowe:
..........

nie dotyczy

...na kwotę:... .. . nie dotyczy
II.
1. Dom o powierzchni:
I86. m2,o wartości:0k...120
tyszłszacunkowotytułprautny..
%
współwłasność..
.
2 . Mieszkanie o powierzchni: nie doĘczy. m2, o wartości:nie dotyczy..tytułprawny:
3 . Gospodarstworolne: rodzaj gospodarstwa:...nie dotyczy,powierzchnia:nie clotyczy.....
.... rodzaj zabudowy:nie dotyczy
o wartości:.. ' nie dotyczy
tytułprawny: ....
nie dotyczy
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymprzychód i dochód w wysokości:nie dotyczy .
powierzchnia:.... ..463 m2,
4. Innenieruchomości:
...ok. 35000 złszacunkowo.
o wartości:
t1tułprawny: ...1/4 współwłasność...

ru.

Posiadam udziaty w spółkachhandlowych - nalezy podaćliczbę i emitentaudziałów:
' ' . . ..3 udziały Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp z oo.. ' '

udziałyte stanowiąpakiet większy niż'10youdziałów w spółce:
. nie doĘczy
Z tego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:...
. .46I7 złnetto.

IV.
Posiadam akcje w spółkachhandlowych - należypodaćliczbę i emitentaakcji:
.... nie do$czy
akcie te stanowiąpakiet większy nii 10ońakcji w spółce:
nie dotyczy
Z tego ty.tułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegĘm dochód w wysokości:..' nie dotyczy

v.

Nabyłem(am)(nabyłmoj małzonek,z wyłączeniemmienia przyna|eŻnegodo jego majątku
odrębnego)od Skarbu Państwa,innej państwowejosoby prawnej,jednostek samorządu
ter1.torialnego'ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następującemienie, które
podlegałozbyciu w drodze przetargu - na|eŻypodać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
..... nie dotyczy

vI.
gospodarcząJz]1na|e4podaćformęprawnąi przedmiotdziałalności):
1. Prowadzę działa|nośó
. ... . ....

nie dotyc4y

osobiście
'.... nie dotvczv
wspólnie z innymi osobami
. nie dotycąy
Ztego tytułuosi4gnąłem(ęłatn)
w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokości:

.... nie dotyczy
2.Zarządzam działalnoŚciągospodarcząlubjestem przedstawicielem,pełnomocnikiemtakiej
(nalezypodaóformęprawnąi przedmiotdziałalności):
działalności
osobiŚcie.
nie dotyczy

wspólniez innymiosobami

..... nie dotycąy

Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochódw wysokości:
. '.
..... nie dotycąy

vil.

1. W spółkachhandlowych(nazwa,
siedzibaspółki):
.. nie dotyczy
jestemczłonkiemzarządu(odkiedy):.
nie dotyczy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

.. nie doĘczy
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2. W spółdzielniach:

'.., nie doĘczy

jestem członkiem rady nadzorczej!3l(od kiedy):,..... nie dotycąy

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

.. nie dotyczy

Z tegotytufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:. ..
nie dotyczy
gospodarczą:
3. W fundacjachprowadzących
działalność
....

nie dotyczy

iestem członkiem zarządu (od kiedy):

nie dotyczy

jestem członkiemkomisji rewizyjnej (od kiedy):...... nie dotycąy
Z tego ty.tufuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłym dochód w wysokości:' . ' .
... nie dotyczy
vnl. Inne dochody osiągane z tytułuzatrudnienia lub innej działalnoŚci zarobkowej lub zajęc, z
podaniem kwot uzyskiwanych zktŻdego tytułu:
,..,..I47918,87dochód z afułu zatrudnienia..'..
....,.19143,70emeryturazony.

IX. Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złotych(w przypadkupojazdów
mechanicznych
na|eĘpodaćmarkę,modeli rok produkcji):..
.Skoda OctavioII 2012 r......

X. Zobowięania pieniężneo wartościpowyżej l0 000 złotych,w tym zaciągniętekredyty i
poŻyczki oraz warunki, na jakich zostaty udzielone (wobeckogo' w rwiązkuzjakim zdarzeniem,w
jakiej wysokości):. ..22200 złKasa Zapomogowo-Pożyczkowa,zakup samochodu

.....14799'60złBank Pekao SA zokupsamochodu

Powyższeoświadczenieskładamśu'iadomy(a).
iŻ na podstawieart. 233 $ 1 Kod;ksu karnego za
podanie nieprawdy lub zatajenieprawdy grozikara pozbawienia wolności.
.ź,..

PiotrkówTrybunalski
22.04.2014
r'...
(miejscowość,
data)
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[1] Niewłaściwęskreślić.
[2l Nie dotyczy działalnościwytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinneji
zakresie gospodarsfwa rodzinnego.
[3| N ie dotyczy rad,nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

zwierzęcej, w formie i

