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OŚW|ADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy
]i,.'

(miejs€oWość)

osoba składaiąca ośWiadczenie obowiązana iest do zgodnegó z prawdą, starannego i zupelnego Wypełnienia

uvpł,28, 0ń" 2022

Uwaga:

1.
każd

2. ei z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znaiduią w konkretnym prrypadku zastosowania, należy wpisaĆ "nie dotvczv".

3. osoba składaiąca oświadczenle obowiązana iest określić prrynależność poszczególnych składników

maiątkowych, dochodów i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku obiętego malŻeńską WspólnoŚcią

majątkową.
4, oświadczenie o stanie maiątkowym dołczy majątku W kraiu i za granicą,

5. ośWiadczenie o stanie majątkowym obeimuie róWnież WierzYtelności pieniężne,

6. W części A ośWiadczenia zaweńe są lnformac|e iawne, W części B zaś informacie niejal ne dotyczące adresu

zamieszkania składającego ośWiadczenle oraz mleisca położenia nieruchomości,

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Janusz Piorakowski, Piontkowski

(imiona inaźwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony

Emerytowany oficer sW
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu się ż przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z żoL1 r.
poz. 1875), z8odnie z ań, 24h tei ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące W skład małŻeńskiej

wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskie.j: nie dotyczy

- środki pieniężne żgromadzone W WalUcie obcej: nie dotyczy

- papiery Wańościowe: nie dotyczy
.na kwotę: nie dotyczy

ll.
]_. Dom :

a } dom iednorodzinny o powierzchni 1o5 m2, wańość 30o ooo zl, tytuł prawny Własność _ objęty księgą

Wieczystą nr oPlo looo47aałl4, AKr NoTARlAtNY A-4o6412006 r.

46-082 Kup ul. Brynicka 27

2. Mieszkania :

nie dotyczy
3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy, powierzchnia: nie dotyczy

o WartoŚci: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąlem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

4, lnne nieruchomości:
a) działka przydomowa o powierzchni o.1385 ha : teren zabudowany budynkiem mieszkalnym wymienionym w

pkt ll. 1 a oświadczenia oraz budynkami gospodarcrymi, 8runt pozostaly ; wańość100o 000 zł, tytul Prawny

własność, kw. Nr oPlo/ooo47888/ą akt notarialny A_4064/2006 r. 46_082 Kup, ul. Brynicka 27

27 sierpień 1963 W Kamiennei Górze



lll.
1, Posiadam udziały W spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorcÓW

W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta Udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udzialów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegĘm dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać |iczbę i emitenta udziałÓW: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach
W których ucuestniczą
nie dotyczy

handlowych z udziałem gminnych osób

takie osoby - należy podać
prawnych lub przedsiębiorców,
liczbę i emitenta akc.ii:

akcje te stanowią pakiet Więkzy niż 10% akcriW spółce: nie dotycry

z teBo tytułu o§iągnąłem) w roku ubiegłym dochód w Wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąlem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia

od Skarbu Państwa, innej państwowe.i osoby prawne.i,

przynależnego do iego majątku odrębnego)

|ednostek samorządu terytorialnego, ich

związków komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegato

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

Vl.
1. prowadzę dzialalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście nie dotyczy

- Wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubieBlym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

z. zariądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiei działalności

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

- osobiście nie dotyczy

- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

z tego twulu osiągnąłem w roku ubie8łym dochód w wysokości: nie dotyczy

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

- iestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy



- jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

-.jestem członkiem komisji rewizy,inei (od kiedy): nie dotycry

Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

Vlll.
lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułU:
1. lĘna8rodzenie u tytułu pobierania emerytury SW, przych. 52.638 , 3 .615.44 zl m-nie, nr akt sW KRW
0021989/sW
2. Wyna8rodzenie z tytulu pelnienia funlcji sołtysa Kup 4.800 - w kwocie tl(X) zl m_nie
3. Wynatrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Radneto Gminy Dobrzeń Wielki - 7.200 zł - W kwocie 600 zł m-nie
4. Wynagrodzenie z tytulu umowa zlecenie stowarzyszenie,, Ambasada sukcesu" opole - 9000 zł.

lx.
składniki mienia ruchome8o o Wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji):

1. samochód osobowy RENAUtT /La8una ll Gńndtour 1.9 Dcl MR.o1, rok produkcji 20o4, wspólność majątkowa
malżeńska.
2. samochód osobowy IAND RoVER Freelander 1.8, rok produkcji 2 )0, Wspólność majątkowa małżeńska.

x.
Zobowiązania pienięźne o Wartości powyżej 10 000 złotych, W tym zacią8nięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

1. kredyt hipoteczny nr 203-1212711/1006/2006 udzielony w wa|ucie polskiej w kwocie 186767,68zl przez PKO
BP sA oddzial 1 W BrzeBu przy ul, Bolesława Chrobrego 33. Wysokość ratv 794,30 zl m-nie, stan zadłużenia na

dzień 03.01.2022 r., Wynosi 121.032.20 zł. - zakup domu W m. Kup ul. Brynicka 27

2. PoĄ,czka Santander Consumer Bank SA uI. Legnicka -lsb, 5;1-202 Wrocłałr, nr. umo}\l,
8200015501,ł4 a dnia 21.07.2021 r. rl lrryocie 3.839,08, rata 116,67 m-nie - stan zadfużenia na
31.01.2021 r., - 3.839.08 zł, - spłata poĄczki po 21.01.2022 r.

czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: jawność informacji wyłączona na

podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie 8minnym (Dz, U, z 2o1-8 r.: poz.994,

1000, 1349 z pózn. zm.\

Miejsce połoźenia 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.lJ, z 2O]"8 r.: poz.994 ,IOO0,1349 z pózn, zmj

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie ań. 233 § 1Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wo|ności q
Kup,26.04.2O2ż
( mieiscowość,data )

tllllt5?

{ podpis )

h:


