
Ur,ło Gdiny f Do§r,żt]! \łi,licrn

Z8, KWl. ZU22

oŚWlADczENlE MAJĄTKoWE

łrrć,itir, zastępcy wójta,

Dobrzeń Wielki, dnia 27 ,04,2ozż r,

(miej5coWość)

ł

UWaga:
1. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana iest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypelnienia

każde! z rubryk.

2, Jeżeli poszcźególne rubryki nie znaiduią W konkretnym Przypadku zastosowania, naleŻy WpisaĆ "nie dotvczv'''

3. osoba składa!ąca os*i"a.r"nii''oil*,ir.". i"" ok;ślić p;;ynależność poszcze8ÓlnYch skladnikÓW

maiątkowych, dochodów i zoo"i,r+* ir,fątń oO,ęOn"go i nta;ątt<u obiętego małżeńską wspólnością

maiątkową.
o. Óii]"i.."i'" .aiątkowe dotyczy maiątku w kraiu i za g,:li,l, . ,

;: ;il;;;;;i; ;"iitko*e ou"imui" róWnież wierzytelności pieniężne,

;. *;;;;.*;*,,r,=,: ::::"ii:jlj:i*;:;iffiil"'"ffi :;:;"[:ilHi" 
nieiawne dot'czące adresu

zamieszkania składaiącego oswl

czĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany, Piotr Józef Joneni,',ili1 
^.*on" ".z 

nazwisko lodowe)

urodzony zg.o4,I971,1, w Dobrzeniu WieIkim

; ;;;;;;;; ;"brzeniu wielkim 
;,":,,.:,,r3oy:łi,""T|n,;,"",.."*,,

po zapoznaniu się z przepisami lstawy z dnia 21 sierpnia 
'9.?'], " 

ograniczeniu prowadzenia działalności

gospodarczej przez osoby r'",;;;;J"-k;; publiczne^(DŁ U, z 

^2O1j 
r, poz, 1393) oraz ustawy 7 dnia

8 marca 1990 r. o samorządzle ;;;;uń (bz, U, z 2P|7. .r, elz, 1875), zgodnie z arl, 24h tej ustawy

oświadczam, że posiadam *,n"ją," 
", 

,r,ł,d małżeńskiej wspólności majątkowej bb-€tał€*ią€seJ

m+ią€k-€d+ębiy:

l.
Zasoby pieniężne:'-"ir-odl'ińięZ"" 

zgromadzone w walucie polskiej: 3,000,00 zł

- ii"lr.' oŃęr." zgromadzone w walucie obcej: NlE DOTYCZY

- o.oi"ru *.ri"j.,owe: NlE DOTYCZY"""""""

na kwotę:



lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - naleźy podać liczbę iemitenta akcji: Nie dotyczy

akcje te stanowią pak iet Większy niż 10% akcji w spółce:

;;;il;il ;;i;;;;i;'"i;i;.; w roku ubie8łYm dochód w wyso kości:

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)

od skarbu państwa, inne.i państwo WeJ osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich

związków, kom unalne,i osoby prawnej lub związku metropolita lnego następujące mlenie, które podlegało

zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabyiia, od kogo: Nie dotyczy

dać formę prawną i przedmiot działalności)

l|'Oror.Or* działalność gospodarczą2 (należy po
Nie dotyczy

|l' ' wartości: 350,000,00 zł tytul prawny: Współwłasność małżeńska

1. Dom o powierzchni:170 m', o Wanosg" ]_'r"::.:]:;.",. ' _..........,...... av,uł prawny:

;. irl;ffi;;;wierzchni: Nie dotyczy m?, o wartości: """"",

3. Gospodarstwo rolne: _,..: ^___hńi..' ;#;;;;il,rstwa: Nie dotyczy, powierzchnia: 
. _,.,_

o Wańości:
rodzaj zabudowy:

ZteEo tvtułu osiągnął"rntęł"i'*',o'r," "nI"eń 
p"y,hód i dochód w wysokości:

ą. lnne-nieruchomości: Nie dotyczy

powierzchnia: 0,10 ha """"""""""

o wartości: 90,000,00zł

tytut prawny: Współwłasność malżeńska", """ ",

lll' 'landlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów: Nie dotyczy

Posiadam udziaĘ w spółkach handtowycn - t,dlę,y yvvv- -......,.,,.,,.......

udziały te stanowią pakiet więri)v 
^ij 

iÓ7, 
"a,iałów 

w spółce:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) ; ;;n;;;l;;Ńrn dochód w wysokości: """""""""""



- osobiście ...

- Wspólnie z innymi osobami

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęła m) W roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

2, zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicieiem, pełnomocnikiem takiej działaInoŚci

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): Nie dotyczy

- osobiście

- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ....

Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): Nie dotyczy

-,iestem członkiem zarządu (od kiedy)

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

- jestem członkiem komisji rewizyjne,i (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,..,..,..,......,......

2. W spółdzielniach: Nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......,...............

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: Nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ..

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

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy);



Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w wysokości

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem

kwotuzyskiwanychzkażdegotytułu:UmowaopracęUrządGminywDobrzeniuWielkim2021r.-
!37.773,5O zł

lx.
Składniki mienia ruchomego o Wartości powyżej 10 o00 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji): RENAULT E5PACE 2005 7.000 współwłasność małżeńska

x.
zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 ooo złotych, w tym zacią8nięte kredyty i pożyczki oraz

warunki, na jakich .Órtuły udri"Ion" (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w.iakiej wysokości):

Kredyt hipoteczny 2o05r. 51 ooo,0o cHF Bank BPH na remont domu pozostało do spłaty - 11 961,20 cHF

Kredyt gotóWkoWy na bieźące Wydatki 2015r, _80.ooo,oo Raiffeisen Bank pozostało do spłaty _

2L,507 ,87 zł



czĘsc B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na
podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, IJ, z 2o!8 r.: poz.994,
1000, 1349 z pózn. zm.)

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność
informacji wyłączona na podstawie art.24i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U, z 201.8 r.: poz.994, 1000, 1349 z pózn, zm.|

powyższe oświadczenie sktadam świadomy(a), iż na podstawie art.233 § 1kodeksu karnego za podanie nieprawdy

lub zatajenie praWdy grozi kara pozbawienia wolności,

?,J /v_rłDobrzeń Wielki 27.04,2022
(miejscowość, data)

(podpis)

1 Niewłaściwe skreślić.

' Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkc.ji roślinnej i zwierzęcej, w formie

i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

' Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,


