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Uwaga:
t, osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest do €odnego z prawdą, starannego i zupelnego wypełnienia

każdej z rubryk.
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastosowania, naleł WpisaĆ "nie dotvczv".

3. osoba skladająca oświadczenie obowiązana iest określić przynależność poszczególnych skladników

majątkowych, dochodów i źobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku obiętego matżeńską wspólnością

maiątkową.
4. ośWiadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za tranicą.
5. oświadcźenie o stanie maiątkowym obeimuie róWnież wierzytelności pienlężne,

6. W części A ośWiadczenia zawarte są informacje jawną w części B zaś informacje niejawne dotyczące edr€su

zamiesżkania składaiącego oświadczenie oraz mieisca polożenia nieruchomości.

czĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Arkadiusz Jan Kulas rodowe Kulas,

{imiona i nażWisko oraz nazwisko rodowe}

urodzony(a)11.01,1975r. w Opolu

Komenda Miejska Policji w opolu ul. Powolnego 1

zastępca Komendanta Komisariatu Policji W ozimku,
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub f unkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, u. z 2017 l.

poz. !875\, zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej

wspólności majątkowej lub stanoWiące mój majątek odrębny:

l.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 49 54L,- zl

llr..,.....

- środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej: NlE DoTYCZY

- papiery wartościowe: NlE DoTYCZY

na kwotę



ll.
1. Dom o powierzchni: .....1o0.., m', o Wartości:350 000,- zł

tytuł prawny: Akt notariaIny nr repetYtorium A:267I|l1999, małżeńska współwłasność majątkową

2. Mieszkanie o powierzchni: ..........,.,...... m2, o Wartości: NlE DoTYCZY

§7tuł prawny

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NlE DoTYCZY......,.., powierzchnia: ............,

o Wartości: .....
rodzaj zabudowy;
tytuł prawny:,.........

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłm przychód i dochód W Wysokości:

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: DZlAŁKA BUDoWLANA o.055 HA NA KTóRa zrułouLe slr DoM WSKAzANy w czĘścl All

PUNKT 1.

o Wańości: 55 000,- ZŁ....

tytuł prawny: Akt notarialny nr repetytorium 4:2671//1999, małżeńska współwłasność majątkową

lll.
1. Posiadam udzialy w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców,

W których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

NlE DoTYCZY

udziały te stanoWią pakiet Większy niź 10% udziałóW W spółce

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów

z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód W Wysokości

lV.
1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub pnedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcii:

NlE DoTYCZY

z tego tytułu osiągnąłem(ęlam} w roku ubieglym dochód W Wysokości

2. Posiadam akcie W innych spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcii: ......

NlE DoTYCZY

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

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

NlE DoTYczY .........,....

akcje te stanowią pakiet Większy niż 10% akcji w spółce:



Nabylem(am) (nabył mój małżoneĘ z Wyłączeniem mienia przynależnego

od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnei, jednostek sa

związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następ

zby.iu w jrod.e p.zetargu - należy podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

do jego ma.iątku odrębnego)
morządu terytorialnego, ich

ujące mienie, które podlegało

NlE DoTYczY .,........

vl.
1, Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

NlE DoTYczY

- wspólnie z innymi osobami

Z te8o tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód W Wysokości:

Z. Zariądzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pelnomoc

(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):, NlE DoWczY
nikiem takiej działalności

- osobiście .

Z tego tytułu osią8nąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: """"",

-jestem członkiem komis.ii rewizyjnej (od kiedy)

Z teBo tytułu osiąBnąłem(ęłam} w roku ubiegłym dochód w wysokości: "",

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

kwot uzyskiwanyctri k"id"go tytułu, z TyTUŁU 7ATRUDN;EN;A KMp opoLE _116 09L,3LzŁ, D1ETA RADNEG9

4 g8o,- zŁ , MAŁŻEŃsKA WsPÓŁWŁAsNoŚĆ MAJĄTKoWA

ńę

I

- osobiście

- Wspólnie z innymi osobami

Vll.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): NlE DoTYCZY """""""

- jestem członkiem zarządu (od kiedy}: ...,..............

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):



lx.
składniki mienia ruchome8o o wańości powyżej 10 ooo złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych

należy podać markę, model i rok produkcji):

sAMocHÓD osoBoWY VW ToURAN - 2006 R

sAMocHÓD osoBoWY AUD| 43 _ 2009 R

::::::::::::,,*:)::::::]::::,

x.
zobowiązaniapieniężneoWańościpowyżej10ooozłotych,Wtymzaciągniętekredytyipożyczkioraz
warunki, na 1akich ,ort.ły udri"lon" (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):

1, BGż BNp pARlBAs KREDyT HlpoTEczNy NA REMoNT DoMU ].oo 700,_ ZŁ Do spŁAry 7t934,68zŁ

2.BGŻBNPPAR|BASKREDYTNAFoToWoLTAlKĘ30909,60ZŁDosPŁrY23o27'tlzŁ
MAŁżEŃsKA WsPóŁWŁAsNoŚĆ MAJĄTKoWA

cZĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na

podstawie art.24i ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2018 r.: poz.994,
1000, 1349 z pozn. 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, z2018 r.: poz.994. 1000, 1349 z pózn. zm.)

powyźsze oświadczenie składam świadomy(a}, iż na podstawie art. 233 § 1kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

,,/fr*6tnłz, ńąa
(miejscoWość, data)

*1U/t4qA
(podpis)


