
ośWnDczENlE MAJĄTKoWE
OSOBY ZARZĄDZAJĄC EJ l CZŁON KA ORGANU ZARZĄDZAJĄC EGO G M l N NĄ

OSOBĄPRAWNĄ

Urlad Gł§lly w Dobl.rłnlt §'], lLtm

Uwaga:

czĘŚc A

Ja, nizej podpisany(a) ... .... . ....,. ,. .

u rodzony(a)....,,.,.,,.,..... 1 0, 07,,l 959 rok.

1. osoba składaiąca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą starannego i zupelnego Wypełnienia

każdei z rubryk,
2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią W konkretnym pźypadku zastosowania, naleł Wpisać

"nie dotvczv",
3. osoba składaiąca oświadczenie obowiązana jest określić pżynależność poszczególnych składników

maiątkowych, dochodóW i zobowiązań do maiątku odrębnego i maiątku objętego małżeńską Wspólnością
maiątkową.

4. ośWiadczenie maiątkowe dotycry majątku W kraju i za granicą.
5. oświadczenie majątkowe obeimuje róWnieżwieźytelności pieniężne,

6. W części A oświadczenia zawańe są informacje jawne, W części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego ośWiadczenie oraz mieisca położenia nieruchomości.

Opole, dnia 14,10,2022 rok.
(miejscowość)

Mariusz Krzysztof Pelc, (nazwisko rodowe - PeIc)
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

.,..... We ...........,.,,.,.,Wroclawiu.,

od15,09,2022 r. Prowod sp. zo.o. ,...,.,.,..,,

.,....,,.,.,,.,.,.,ul, Rynek 4, 46-082 Kup
,.,,..,...,,,..,.,,..,.P rezes Zarządu.., .,.,.

(miejsce Zatrudnien]a, stanowisko lub iunkcia)

p0 ZapoznaniU się Z plzepisami uslawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące

funkcje publiczne (tj, Dz, |J. z 2006 l. ff 216, poz. 1584 zn.: z 2008 r. Nr 223, poz, 1458| Z 2009 L Nr 178, poz, 1375: z 2a10 l - Nr 182, poz,

1228) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (DZ. U . Z 2013, poz- 594 zm: z 2013 r, poz, 645 ] poz. 1318| z2014 l. poz.

379 i 1a72\, zgodnie z art, 24h tej ustawy ośrłiadczam, że Dosiadam ,łchodzace W skład małżeńskiei WsDólności maiatkowei

lub slanowiące mói maiątek odrębny:

l.

Zasoby pieniężne:
, środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: .......,.,.,,...20 000 PLN,,,,,.,,.,.,,,..,

małżeńska wspólnośó majątkowa......
- środki pienięźne zgromadzone w walucie obcej:. 3 500 dolar amerykański... ... ,.,,,. ....

- papiery wańościowe:..,.....,....,.....nie dotyczy.,..,

na kwotę

nie dotyczy

Wpł, 1Ą, P^ż,żt?7
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ll,
1. Dom o powierzchni: nie dotyczy .,.,..,....,m2, o wańości: ,.,.,..,.. PLN,.. ...nie dotyczy.,.,.,...,.,,.,,

2, Mieszkanie o powierzchni: ..87,57,.,.,. m2, o wańości: ...350 000 PLN.,. tytuł prawny: akt własności
wspólwłasność małźeńska,
ttłieszkanie o powierzchni: ,.48,80.,.... m2, o wartości: .,,225 000 PLN.,. tytuł prawny: akt własności

współwłasność małżeńska
3, Gospodarstwo ro|ne:

rodzaj gospodarstwa: ..,.,.,.....,.,nie dotyczy .......,..,,..,...,. powiezchnia:

o wańości:
rodzaj zabudowy: .,..

...nie dotyczy..,.....
........nie dotyczy..,
.nie dotyczy...,.,..,

\

tytuł prawny:

z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód idochód w wysokości: ...nie dotyczy......,......,..

4. lnne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy działka ha,
o wańości:
tytuł prawny:.,.nie doty.ry.. . ...,......,

lll.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę iemitenta udziałów:

nie dotyczy

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

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

lV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - na|eży podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczy

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

V.
Nabyłem(am) (nabyl mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od

Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków Iub

od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze pzetargu - należy
podać opis mienia idatę nabycia, od kogo:

nie dotyczy
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Vl.
1. Prowadzę działalność gospodarczą2 (należy podaó formę prawnąi pzedmiot działalności): ...,,.

- wspólnie z innymi osobami ,,.,,.,......nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym pzychód idochód w wysokości: ...,nie dotyczy,......,...,.,

2. zalzpzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(należy podać formę prawną i pzedmiot działalności): ....,.,....,,nie dotyczy. ..,.........,.,.,,.

- osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami ,,.,,...,.........,nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) wroku2021 dochód w wysokości: ,.131 880,86 PLN

2. W spółdzielniach

nie doĘczy..

, nie dotyczy- jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): ..

- jestem członkiem komisji rewizy.|nej (od kiedy): nie dotyczy

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

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .,.,....,...,. nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); .,..,...,,.. nie dotyczy,...

Z tego tytułu osiąnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

3

nie dotyczy,,,,.,.,,.

I

1":::]:::,:*:4:,1,'::l:::i:::fi3,Iłi.l,i::]l]],ilii] , ,,,,,, ,,,,, , ,,,,,,,,,
Vll.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

- "Prowod" Spólka z o.o. ul. Rynek 4 , 46-082 Kup
- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy) :Prezes 15.09.2022 rok
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : ...nie dotyczy.,.,............

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy); nie dotyczy...,....,...

nie dotyczy..

- jestem czlonkiem zarządu (od kiedy):

nie dotyczy..

nie dotyczy
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Vlll,
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działa|ności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot
uzyskiwanych z każdego tytułu:

.......wynajem mieszkania o powiezchni: ..4B,B0 m2,......,.,.,.

......z tego tytułu osiągnąłem w roku 2021 dochód w wysokości: ,,14 400 PLN..,......

lx.
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10.000 zlotych (w pzypadku pojazdów mechanicznych
należy podac markę, model irok produkcji):

Honda HR-V2022 r. -'l30 000 zł -właściciel

x.
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciąnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdaaeniem, w jakiej wysokości):

§
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czĘŚĆ B

Adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie: Jawność informacji wyłączona na
podstawie art,24i ustawy 8 marca ].990 r, o samorządzie gminnym (Dz, |J, z 2018 r.: poz.994,
1000, 1349 z pózn. zm.\

Miejsce położenia nieruchomości wymienionych w punkcie ll części A (adres): Jawność
informacji wytączona na podstawie art.z4i ustawy z dnia 8 marca ].990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. lJ, z 2OI8l.: poz.994, 1OOO, 1349 z pózn. zm.)

Powyźsze oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie

nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności,

Opole, dnia 14.10,2022 r.

(miejscowość, data) is)

1 Niewłaściwe skreślić,
? Nie dotyczy działalności wytwórczej w lolnictwie wzakle§ie plodlkcji loślinnej i zwieżęcej, w fomie izakesie gospoda§twa rodzinnego,
3 Nie dotyczy €d nadżolczych spóldzielnimie§zkaniowych.
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