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Uwaga:

1.

Osoba skladaJClca oswiadczenie obowiClzana jest do zgodnego z prawdct, starannego i zupelnego wypelnie
nia kazdej z rubryk.

2.

Jezeli poszczeg61ne rubryki nie znajdujCl w konkretnym przypadku zastosowania, naleiy wpisac "nie doty
czy".

3.

Osoba skladajClca oswiadczenie obowiClzana jest okreslic przynaleznosc poszczeg61nych skladnik6w majClt
kowych, dochod6w i zobowiClzan do majCltku odr~bnego i majCltku obj~tego maltenskCl wsp61nosciCl ma
JCltkoWCl·

4.

Oswiadczenie

0

stanie majCltkowym dotyczy majCltku w kraju i za granicCl.

5.

Oswiadczenie

0

stanie majCltkowym obejmuje r6wniez wierzytelnosci

6.

W cz~sci A oswiadczenia zawarte scl informacje jawne, w cz~sci B zas informacje niejawne dotyczClce adre
su zamieszkania skladajClcego oswiadczenie oraz miejsca poloienia nieruchomosci.

pieni~zne.

CZ~5t A

Ja, nitej podpisany(a) , Jan Ostapiej
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rod owe)

urodzony(a) 19.08 .1958 w Jalowice
Jalowice 25 Warsztat Instalacyjno-Montazowy-wlasciciel.
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

po zapoznaniu si~ z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 , poz. 220, Nr62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oswiadczam , te posiadam wchodzetce w sklad mcHtenskiej wsp61nosci majettkowej
lub stanowietce m6j majettek odr~bny :
I.
Zasoby

pieni~zne:

-

srodki

pieni~tne

gromadzone w walucie polskiej: --nie dotyczy

-

srodki

pieni~tne

gromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

-

papiery wartosciowe: nie dotyczy
na kwot~ :

II.
1. Dom

0

powierzchni: 130 m2,

0

wartosci: 150 000 zl

tytul prawny: wlasnosc
2. Mieszkanie

0

powierzchni: nie dotyczy m2 ,

0

wartosci

tytul prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: indywidualne, powierzchnia: 1.56 ha
o wartosci: 15 000 zl
rodzaj zabudowy:
tytul prawny: wlasnosc 0.94 ha dzierzawa 0.62 ha
Z tego tytulu

osiqgnetlem(~am)

4. Inne nieruchomosci:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartosci:
tytul prawny:

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: brak

m.
1. Posiadam udziafy w sp6tkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub przedsi~biorc6w, w kt6
rych

takie osoby -

nalezy poda6

i emitenta udziat6w:

nie aorvc2'v
te stanowiq pakiet
Z tego tytutu

wi~kszy

osiqgnqfem(~am)

nit 10% udziat6w w

"'lJU".<=.

w roku ubiegtym doch6d w WV:SOK:OSI::I:
liczb~

2. Posiadam udziaty w innych sp6tkach handlowych Z

tytutu

osiqgnqfem(~am)

i emitenta udziaf6w: nie dotyczy

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

IV.
1, Posiadam akcje w sp6tkach handlowych z
rych

takie osoby -

gminnych os6b prawnych lub

nalezy poda6

przedsi~biorc6w,

w kt6

i emitenta akcji:

nie "'''''''''''~''J
te stanowiq pakiet wi~kszy niz 10% akcji w SDOfce:
Z tego tytutu osiqgnqtem(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:
2. Posiadam akcje w innych sp6tkach handlowych

naleiy poda6

liczb~

i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytulu osiqgnq'em(~am) w roku ubieglym doch6d w wysokosci:

V.
Nabylem(am) (nabyt m6j mati:onek, z Ufl/.t!!llI"'7Qn
mienia przynaleznego do jego majqtku
ad Skaf
bu Par'lstwa, innej paristwowej osoby
;Qrilrlnc:tQi<
ich zwiqzk6w lub ad komu
nalnej osoby prawnej
mie
nia i dat~ nabycia, ad kogo: nie nn."r-;",

VI.
Prowadz~

1.

(nalei:y poda6 form~ prawnq

dzialalnos6

przedmiot

Warsztat

maszyn

Instalacyjno-Montazowy-naprawa i
osobiscie
wsp61nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytulu

osiqgnqtem(~am)

w roku ubieglym przych6d i doch6d w wysokosci: 60 446.60zt 129 046.09zt

2, Zarzqdzam dziatalnosciq
lezy poda6 formfi! prawnq i ,..,...,'.orl,.......

lub jestem przedstawicielem petnomocnikiem takiej dziatalnosci (na
nie dotyczy

osobiscie
-

wsp61nie z innymi osobami

Z tego tytutu

w roku ubiegtym doch6d w wysokosci:

VII.
W sp6tkach handlowych (nazwa, siedziba sp6Iki): nie dotyczy
- jestem cztonkiem
-

jestem cztonkiem rady

- jestem cztonkiem komisji
Z tego tytutu

(od kiedy):
(od kiedy):
(od kiedy):
w roku ubiegfym przych6d i doch6d w

VIII.
Inne dochody osiqgane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub
skiwanych z kaidego tytutu: dieta radnego i sottysa 2 860.00 zt

IX.

z podaniem kwot uzy

Sktadniki mienia ruchomego 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych (w przypadku pojazd6w mechanicznych nalezy
podac mark~, model i rok produkcji): URSUS-c 330 rok produkcji 1975- 14 000.00 zt FIAT DUKATO rok produkcji
2000.-15 000.00 zt -wtasnosc.

x.
Zobowiqzania pieni~i:ne 0 wartosci powyzej 10 000 ztotych, w tym zaciqgni~te kredyty i potyczki oraz warunki ,
na jakich zostaty udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim zdarzeniem , w jakiej wysokosci): nie dotyczy

Powyzsze oswiadczenie sktadam swiadomy(a), it na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nie
prawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolnosci.
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