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1. Osoba skladaj4ca oswiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawdQ, starannego i
zupelnego wypelnienia kaidej z rubryk.
2. Jeieli poszczeg6lne rubryki nie znqjduj4 w konkretnym przypadku zastosowania,
naleiy wpisad ::!tig3q!!f,!Zyi,
3, Osoba skladajqca oswiadczenie obowi4zana jest okreslid
przynaleinosd poszczeg6lnych skladnik6w majqtkowych, dochod6w

i

zobowiazaf do mqiqtku odrgbnego

i msj{tku objttego

maDeisk{ wsp6lnoici4

majatkowq.
4. Oswiadczenie o stanie rnajqtkowym dotyczy maj4tku w kraju i za granic4.
5. Oswiadczenie o stanie majqtkowym obejmuje r6wniei wierzytelnoSci pieniQine'
6. W czQsci A oSwiadczenia zawarte se informacje jawne, w czgsci B zas informacje
niejawne dotycz4ce adresu zamieszkania sklad4iqcego o3wiadczenie oraz miejsca
p(toienia nieruchomosci.

cz4sc A
Jaroslaw Adam Lap€ta

Ja, nizej podpis.ny(a).
l

inima i n@isko

lru

.

.dwisko (nowe)

urodzony(a) 4 grudnia 1973r. w Radomsku
Urzqd Gminy Mykan6w - inspcktor

Polilechnika Cz9stochowska - asystent
Przewodniczqcy Rady Gminy Klonmice
(ni€jsc. rhdnidir, {uo*isto lub tunk.ja)

po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
U.z2OOl r. Nr 142, poz. 1591oraz 22002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. l27l i, Nr 214, poz. 1806), zgodnie 7 an. 24h tej ustawy oa\ iadczam. ze
posiadam wchodzqqP
tsff w sklad malzenskiej wsp<ilnoSci maj!,[kowej luh-r€no*'iq€e--+*tt

t.

tr

Zasoby pienigzne:
- Srodki pienigzne zgromadzone w walucie polskiej: I10967,6721
- Srodki pieniQzne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wanodciowe: akcje JSW 75szt. na kwotp: 2283,7521

I
l.

Dom o powierzchni: 2?0 m2, o wanoici: 25Otys. zl
tytul prawny: wlasnoSd odrybna

2.

Mieszkanie o powierzchni: - m2, o wartoSci: -

tytul prawny: oie dotyczy
3. Gospoda$two rclne:

rodzaj gospodarstwa: rolne, powierzchnia: 3,55ha

zl

o wanosci: 170 tys.

rodzaj zabudowy: zagrodowa oraz dom okreilony w pk|.

II

1

tytul prawny: wlasoodd odrqbna
Z tego rytulu osi4gn4lem(?lon) w roku ubieglym pnych6d w wysokosci 40 tys. zl

i

dochdd w wysokosci: 3 tys. zl
4. Inne nieruchomoici:
powierzcbnia: 6,36 ba,
o wanosci: 52 ty&

dzidki rolne i leJne

zl

tytul prawny: wsp6{wlasnosd msD€iskr

IIL

1. Posiadam udzialy w sp6lkach handlowych z udzialem gmi.mych os6b pmwnych lub

przedsigbiorcSw,

w

kt6rych uczestnicz4 takie osoby

-

nalezy podad liczbe

i

emitenta

udzial6w: nie dotyczy
udzialy te starowi4 pakiet wigkszy niz l0% udzial6w sp6lc€: nic dotycry
Z tego t)'tufu osiqgnqlem(91€f,*) w roku ubieglym doch6d wysokosci: trie dotyczy

2. Posiadam udzialy w irnych sp6lkach handlowych

-

nalezy podai liczbQ

i

udzial6w: Die dotyczy
Z tego tytulu osi4gnqlem(@ w roku ubieglym doch6d w wysoko3ci: nie dotyczy

emitenta

IV.

l.

Posiadam akcje

w

sp6lkach handlowych

z

udzialem gminnych osdb prawnych lub

pzedsilbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby

-

nale2y podaC liczbq

i

emitenta

akcji: nie dotyczy
akcje te stanowiq pakiet wigkszy niz l0% akcji w sp6tce: nie dotyczy
Z tego t)tulu osi4gn4lem(Qlem) w roku ubieglym doch6d w wysokosci: nie dotyczy

2.

Posiadam akcje w innych sp6lkach handlowych - nale2y podai liczbg

i emitenta akcji:

nie dotyczy
Z tego tytulu osiqgn4lemehm) w roku ubieglym dochdd w wysoko6ci: nie dotyczy

v.
Nabylem(€m) (nabyl m6j malzonek, z wyl4czeniem mienia przynaleznego do jego
maj4tku odrgbnego) od Skarbu Panstwa, innej paistwowej osoby prawnej, jednostek
samorz4du terytorialriego, ich zwi4zk6w lub od komunalnej osoby prawnej nastQpuJ4ce
mienie, kt&e podlegalo zbyciu w drodze przetargu - nale2y podai opis mienia i datg nabycia,
od kogo: dzialka rolna o powierzchni l,l4ha 5-06-2014 - Gmina Klomnice, wartosi l4000zl

vt,

t

Prowadzg dzialalno3i gospodatczq (nalezy podat formg prawnq i przedmiot dzialalnosci):

nie dotyczy
- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytutu osi4gnqlem(glanr) w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysoko3ci:

nie dotyczy
jestem przedstawicielem pelnomocnikiem takiej
2.Z.arz4dzam dzialalnosci4 gospodatcz4 lub
przedmiot dzialalnosci): nie dotyczy
dzialalnosci (nalezy podai formq prawn4 i
- osobiscie nie dotyczY
- wsp6lnie z inn)T ni osobami nie dotyczy

nie dotyczy
w rol-u ubieglym doch6d w wysokoscii
Z tego tytutu osiqgnqlemt?lsm)

VIL
W sp6lkach handlowych (nazwa, siedziba sp6lki): nie dotyczy
-

jestem czlonkiem zarzqdu (od kiedy): nie dotyczy

-

jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): h.d.'b"*- sd"{6*,b

-

jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego t,.tulu osi4gn4lem(qlom) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

r76e3,4r bono: r5e36,4r

ldro

v[t.
Inne dochody osiqgane z tltulu zatrudnienia lub innej dziatalnosci zarobkowej lub zajgi, z
podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytuhr
dochody ze stosunku pracy

-

Politechnika Czgstochowska

Urzqd Gminy Mykan6w

-

-

36 545,6521,

7245,4021

razem: 81554,6421 kwota brutto l4cznie ze skladkami na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
oraz podatkiem dochodowymi kwota netto dochod6w

3l

501,9421

dicta radnego gminy: 109602l

IX.
Sktadniki mienia ruchomego o wanoici powy2ej 10.000 zlotych (w prz,?adku pojazd6w
mechanicznych nalezy podai markg, model i rok produkcji):
Fiat PANDA

-

2004r.; ci4gnik rolniczy ZETOR 6340 -1995, NISSAN QASHQAI - 2010

x.
Zobowi4zania pienigzne o wartosci powyzej 10.000 zlotych,

w tym

zaciqgniqte kredyty i

poiyczki otuz warunki, na jakicb zostaly udzielone (wobec kogo, w zwi4zku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokosci): nie dotyczy

cz4sc

B

Powylszc oiwiadczenic skladam Swiadomy(a), i2 na podstawic aft. 233 $ I Kodeksu karnego
za podanie nicprawdy lub zatajcrie prawdy grozi knra pozbawienia woltro(ci.
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