ośwrłuCzENIEMAJĄTKowE
wójtao zastępcy wójtao sekretarza gminy, skarb
j ed n ostki or ganizacyj n ej g m i nyo oso by zarządza
zarządzającego gminną osobą prawną oraz oso
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(miejscowość)

UWAGA:

l.

osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego zprawdą starannego i zupełnego wyPełnienia
każdej zrubryk.

2,
3.

Ieżeli poszczególne rubryki nie zrajdują w konkretnym prrypadku zastosowania , na|eĘ wpisaó ,,nie doĘczY"

osoba składająca oświadczenie obowiązanajest określićprzynaIeżnośćposzczególnych składników
majątkowycĘ łochodów i zobowiązańdo majątku odrębnego i majątku objętego małżeńskąwsPÓlnoŚcią
majątkową.

4.
5,
6,

Oświadczenie majątkowe do$czy majątku w kraju i za granicą.

oświadczeniemajątkowe obejmuj

e

równiez wierzytelności pieniężne.

W częściA oświadcze nia zawarte są informacje jarvne, w częściB zaśinformacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca połozenia nieruchomoŚci.

CZĘŚC A
Ja, niżej podpisany(a), Artur Jarczok

urodzony(a) 02, 09. 1962

(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

r. w Wałbrzych

Centrum Sportu i Rekreacji
- w Walimiu, stanowisko: kierownik

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lubfunkcja)

po

zapo7rrlu|iu się z przepisami ustawy

zdnia21 sierpnia

1997 r. o ograniczeniu ProwadzeniadziałalnoŚci
Nr 1 06, poz. 679, z 1998 r. Nr 1 13, Poz, 7 15

i
iNr
113,Poz.984
poz.306otazz2O0żr.Nr
Ńrioz, por-,iI26,z9§9-r,Nr49, poz.-481,z2000 r.Nr26,
1 998 r. o sarnorządzie powiatowym (Dz. U. z ż00I r. Nr 142,
2I4, poi. 1 806) oraz ustawy z dnia Ś
"r"r*"u
por.islzotazz2O0żr.Niz:, poz.2żO,Nr62,poz,558,Nr l13, poz.984,Nr 153, poz.I271,Nr200,Poz.
z art.25ę tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
ioss i Nr 214, poz. 1806),
gospodarczej prre" o.ob} pełniące funkcje publiczne (Dz. U.

"gódni.
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

L
hsoby pieniężne:

_

środkipieniężne zgromadzonę w walucię polskiej: 60,000 zł.Małżęńskawspólnota majątkowa

-

środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej: 1.000 euro. Małżeńska wspólnota majątkowa

-

papiery wańościowe: ,,nie doĘczy"

na kwotę: ,,nie dotyczy".

tr.

1.

Dom o powierzchni: 2l3 z22a

m2, o

wartości: 100.000 zł

§rtuł prawny: akt własności,Małżęńska wspólnota majątkowa

ż. Mieszkanie

o powierzchni: 41 m2, o wartości: l00.000

.

zł

§rtuł prawny: akt własności,Małżeńska wspólnota majątkowa

3.

Mieszkanie, powierzchnia:40,56 m 2 o wartości: 100.000 zł
§rtuł prawny: akt własności,Małżeńska wspólnota majątkowa

4.

Gospodarstwo rolne:

rodzajgospodarstwa:,,nie
o wartości: ,,nie

doĘczy".....

powierzchnia:,,nie doĘczy"

do§lczy".

rodzaj zabudowy: ,onie dotyczy".

§ńuł prawny:

,onie

dotyczy".

Ztegoqdułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokoŚci: .,,nie doĘczY"

5.

Innę nieruchomości:

l.

%

Pawilon handlowy, powierzchnia:29,0 m.

o wartości: 60.000

zł. Tytułprawny: akt

własności,Małżeńska wspólnota majątkowa

.

2,Działkarolna o pow. 0,73 ha

o wartości: 30,000 ń.Tytułprawny:

akt własności,Małżeńska wspólnota majątkowa.

nL
posiadam udziaĘ w spółkach handlowych - na|eĘ podaó liczbę i emitenta udziałów: ,,nie dotyczY".
udziaĘ te stanowiąpakiet więksry niż10% udziałów w spółce: ,,nie doĘczyo,.

Ztego§rtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,,nie doĘczy"

,5,trly.

Posiadam akcje w spółkach handlowych

nalefi podaó liczbę i emitenta akcji: ,,rrie doĘczy"

akcje te stanowiąpakiet większy niż l0% akcji w spółce: ,,nie doĘczy"

Ztegotytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ,,nie doĘczy"

v.
NaĘłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od
i

od
Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich nviązków lub

ł

komunalnej osoby prawnej na§tępującę mienie, które podlegało zbyciu w drodze przętargv - na|eĘ PodaĆ

:

opis mienia i datę nńycia, od kogo:
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,,nie dotyczy".
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vI.

1. Prowadzę

działalnośó gospodarcząl (naleĄ

podaó formę prawną

i

przedmiot działalności):
doĘczy"

,rnie

osobiście ,,nie dotyczyo'.

-

- wspólnie z innymi

osobami

,,nie dotyczy".

Ztegotlrtułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegĘm przychód i dochód w wysokoŚci: ,,nie doĘczY"
Zarządzamdziałalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalnoŚci

(naleĘ podaó formę prawną i przedmiot działalności):,,nie doĘczy",
-

osobiście ,,nie dotyczy".

- wspólnie z innymi osobami,,nie dotyczy".

Ztego§ńułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .,,nie doĘczy"

TlL

l.

W spółkach handlowych (naz-ł,,a, siedziba społki): ,,nie doĘczy".
-

-j

u."'

-

f

jestem członkięm zarządl (od kiedy): ,,nie doĘczy"
estem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) : .,,nie doĘ czy"

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie dotycry",

ZtegoĘrtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: .,,nie doĘczy".

ż, W spółdzielniach: ,,nie dotyczy".

3.

-

jestem członkiem zarządu (od kiedy): ,,nie do§zczy",

-

jestem

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ,,nie dotyczy".

człoŃięm rudy nadzorczej2 (od kiedy):

,,nie dotyczy",

Ztego §/tułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,,nie doĘczy".
W fundacjach prowadzących dziŃalnośó gospodarczą ,,nie dotyczy".

człoŃiem zarządu (od kiedy):

.,,nie doĘczy".

-

jestem

-

jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ,,,nie doĘczy"

-

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

oonie

-

doĘczy".

Z tego§rtułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegĘm dochód w wysokości: ,,nie doĘczy".

vIIL
lnne dochody osiągane

z $ńv

zatrudnienia

lub innej

działalnościzarobkowej

lub

zajęÓ,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkażdego §rtułu:
zatrudnienię : 45,996,48

ń,

Ix.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000,00 złoĘch (w przypadku pojazdów mechanicznYch

naleĘ podać markę, model i rok produkcji):

l.

Audi A.3 2005 r. Małżeńska wspólnota majątkowa

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyżej 10.000 złoĘch, w tym zaciągnięte kredyty
warunki, najakich

1. Kasa

zostĘ udzielone

2.

(wobec kogo, w twiązktlz jakimzdarzeniem, w jakiej wYsokoŚci):

zapomogowo-pożyczkowa: poĘczka 7.000

Małżeńska wspólnota

i PoĘczki otaz

ń

(wydatki bieżące). SPłata do II 2014r,

maj ątkowa.

Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy: poĘczka mięszkaniowa 14.000 zł (remont mieszkania).
do III 2017r. Małżeńska wspólnota majątkowa

Slata

