Chróścice.,dnia25.04.faflr;(miejscowość)

I

OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnegogmlny
Uol|"o.onu
f.
3.
4.
5.
6.

jest do zgodnego z prawdą,
składająca oświadczenie obowiązana
wypełnieniakażdejz rubryk.
starannegoi
przypadku
".'p.ło.go
nie znajdują w konkretnym
Jeżeti poszczególne rouryń
zastosowania,należywpisać .,nie dotvczvo'..
jest określić prrynależność
osoba składająca ośoiuo"iffibo*iązana.dochodów zobowiązań do majątku
i
poszczególnych składniktó* ;fi.k".nycho
majątkową.
odrębnegoi majątku objęteggmaŁeńską wspó|nością kraju i za granieą.
w
maiatku
oświadczenieo stanie majątkowym dotyezy
równieźwierzytelnościpieniężne.
olł*.,ie
oświadczenieo stanie majątkoń*
jawne, w częściB zaśinformacje
W częściA oświadczeoia"uwu#;ą inrorry1cie
oświadczenieoraz mĘsca
niejawne dotyeząeeadresu"u*i","kunia składaj"ącego
polożenianieruchomości.

CZĄŚC ^
! a, ntiej podpisany, .'.'KlemensJan WEBER" " " " " " oraz nazwisko
(imiona i nazwisko

rodowe)

ńffii"va.:i::::"::::::1"'1T::::::l-":-.,-r:

urodzony 3.04.1954rw Chróścicach

(miejscezatrudnienia,stanowiskolub funkcja)

tggo,. o ,Jńo,'ądzie gminnym@z.U'
po zapozrraniusię z przepi.amiosta,,oy-J*?i marca
62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr
z11ak.Nr 142, pii:sót orazzzool,. Ń' i3l,poz.ff0,Nrustawr oświadczam'że posiadam
753, poz.!f71 i Nr f14, poz.Lilool,"goo"ii z art.Zahj'j stanówiąpemoj majątekodrębny
lub
wchodzącew składmałżeńskiej*-póf';ś;] majątkowej
L
Zasobypienięzne:
zł ( wspóllie z zalą
- środki pieniężne zgtomadzonow walucie polskiej : 46765,57

l:::i
-środkipienięznezgromadzsnewwalucieobcej:108,37Euro.'........
: nie dotyczy.....
- papierywartęściowe
na kwotę : nie dotyczy

tytułprawny: nie dotyczy................
3. Gospodarstworolne :
rodzajgospodarstwa
: uĄrtki rolne, powierzchnia:4,4939ha.........'.........'..
o wartości
: 200.000zł....,..........
rodzaj zabuclowy: brak
tyhrłprawny : współwłasność
małzeńska............
Ztego tytułuosiągnąłem
w roku ubiegtymprzychód i doclródrłrwysokości: nie dotyczy.
4. Innenieruchomości
:
powierzchnia : obiekt usługowoprodukcyjny . 200 m2 o wartości80000 zł, rozpoczęta
budowa hali magazynowej i wiaty
robóty fundamentowe
wartość 60.000 zł'

Ęrfułprarłny : wspóhvłasnośćmałzeńska

III.
l. Posiadamudńaływ spółkachhandlowychzudaałemgrninnychosób prawnychlub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakieosoby_ia|e4 podaćtcżbę i emitenta
adziatów : .......nieposiadam.

vfiIaty te stanowiąpakietwiększy n1i 10 Youdziałóww spółce: nie dotyczy...'..............

Ztego Ę.tufuosią8ndem(ęłam)wroku ubiegtyrndochódw wysokości: nie dotyczy
2. Posiadam udziaĘ w innych spółkach handlowych _ nalezy podać iiczbę
i emitenta
udziałów: nie posiadam

Ztego Ęrtułuosiągnąłem
(ęłarn)w roku ubiegłymdochód w wysokości: nie dotyczy
IV.
1. Posiadamakcjew sgółkachhandlowychzudziatemgminnychosób prawnych1ub
przedsiębiorców,w których uczestniczątakieosoby_na|ezypodaćticzbęi emitenta
akcji : nie posiadam
akcjete stanowiąpakietwiększyniż 10 % akcjiw spółce: nie doĘczy

;."*rydfu
;;*;.ń i;i"$;'"k#;łń;;;iil

**il;i. ;;ilil; :;;

&

2. Posiadamakcjew inrrychspółkachhandlowych_ nalezypodaÓ liczbę i emitentaakcji :
Nie posiadam.............
Ztego tJrfufuosi4gnąłem
(ętam)w roku ubiegłymdochód w wysokości: nie dotyczy....

mienia przynal7Ęqo d: jego majątku
Iuo,,.* (am) (nabyłmój małżotek, zwyłączeniem
jednostek samorządu
i",,.: pfi't*"wej osoby prawnei,
odrębnego) od Skńbu i*,t*'
mienie, które
lub od 1.o*.,,,ulo"; osoby prawnej następujące
terytorialnego,ich;"kŃ
_,-Ł;;ypoóae opis mieniai outęnabycia,od kogo : nie
podlegatozbyciu w drodzeprzetargu
dotyczy

vI.

podaćforyręprawnąi przedmiot
gospodarczą(tlaleŻy
1. Prowadzędziałalnośó
jako firma Handlowo
gospodarczą
: od 15.02.201rp.o*uoń.działalność
dziata|ności)
mechanicznej elementów metalowych
Usługowo Produkcyjna WEKA w zakresie obróbki
- osobiścietak ..........
. wspólniez innymiosobami-nie ...........
:
(ęłarn)w,oń zoto ptzychódi dochód w wysokości
osi4gnąłem
Ztegot1.tułu
F'"i.r'oa _ 8f037g,g4 zł',dachód 166.417,l0 ń
*uątiu jóstemprzedstawicielempełnomocnikiem
2. Zarz$zam dziatalnościągospod
:'..........'
przedmiotdziałalności)
takiej działa1noŚciiń"#p"aać formęprawnąi
Nie JotyczY
- osobiście
. nie...........
. wspólniez innymiosobami. nie ..........
(ęłam)*,oń
osiągnąłem
Ztegoty.tułu

ubiegłymdochód w wysokości: nie doĘczy....'.....

VII.
nie dotyczy
w społkachhandlowych(nazwa,siedziba spółki) :
- jestemczłonkiemzwządu(odkiedy) : ...nie.
.:"'t.* członkięmrady nadzorczej(od kiedy) : Nie..........
-3estemczłonkiemkomisjirewizyjnej(odkiedy):nie.......'..........i..........
ZtegoqĆuhtosiągnąłem(ęłam)wrokuubiegĘmdochódwwysokości:nie

vm.

lub Ąęó,
z tytuttl zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej
Inne dochodyoosiągarre
.-oiJt" radnego /przewodniczącegoRady
z podaniem kwot uzYskiwanYch z kazdego tytułu
Gminy zŁ|5360,

-€

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartościpowyżej 10 000 złoĘch (w przypadku pojazdów
mechanicznychnależypodaćmarkę,modei i rot proautc;i; :
SkodaSuperB2010r.- 60000zł'...............
Sam. Skoda OctaviaCombi 20A7r 20.00Az],
StanowiskospawalniczeTechspaw85.000zł
Kompaktowazrobotyzowanacela spawalticza3 00.000zł.

x.

Zobowiązaniapieniężneo wartościpowyżej 10 000 ztotych,w tym zaciągnięte
kredyy i
pozyczki oraz warunki' na jakich zostaĘ-udzięlone (wobec kogo,
* #iąpr.., z jakim
zdatzenlem. w jakiej wysokości): kredyt w rachunku L,"zą,y^ działalnościgospodarczej
87000złBS DobrzeńWielki.......

B
czĘsc
Adres zamieszkaniaosoby sktadajqcejoświadczenie:
Jawnośćinformacji wytqczona na
podstawieart.24iustawyz dnió 8 ńarca.1990r' o samorzqdzie
gminnym(Dz.U, z2OO1-Nr1'42,
poz.1591łmiany:Dz. U z 2002r:Nr.23,poz.2fo,Nr 62, poz.558,Nr ]-13,poz.984,Nr 21.4,poz.
1806)
Miejsce potożenianieruchomości
wymienionychw punkcie Il częściA (adres):Jawność
informacjiwytqczonana podstawie art.24iustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym(Dz. U, z 2001,Nr 3.42, po2.1591zmiany:Dz. U z 20Ofr.:Nr 23, poz.f2O,Nr 62,
po2.558,
Nr 1L3,po2.984,Nr 21,4,poz.1806)

,Powyższeoświadczenieskładamświadomy(a), iż,napod.stawi
e art,233$ 1 Kobeksu karnego
za podanie nieprawdylub zatajenieprawdy grozi kara pozbarvieniawohóści.

Chróścice25.04.f017
(miejscowość,
data)

