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1. osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego izupełnego
Wypełnienia każdei z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują W konkretnym przypadku zastosowania, należy Wpisać ..nie
dotVczV".

3, osoba składająca ośWiadczenie obowiązana jest okreś|ić przynależność poszczególnych składnikóW
majątkowych, dochodów izobowiązań do majątku odrębnego imajątku objętego mażeńską
Wspólnością majątkową.

4. ośWiadczenie o Stanie majątkowym dotyczy majątku W kraju iza granicą,

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierżytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

czEsc A

Ja, niżej podpisan)Ąa), Jan Henryk .]aślar
(imiona ]nazwisko oraz nazwi§ko rodowe)

urodzony(a) 2a .lI.19€,2r .

UrZąd Gminy !,/ Besku - Inspektor

(m ejsce zalrudnienia stanowisko ub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzje powiatowym (Dz, U, z 2001 r, Nr
142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz,558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz, 1271,Nr200,poz.
1688 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 25c tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej WSpólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

l.

Zasoby pienięzne:

- środki pieniężne zgromadzone W WaIucie po|Skiej: 4 0 o o 00 zł

- środki pienięzne zgromadzone w walucie obce.j:

- papiery WańoŚciowe: nle dotycZy

na kwotę:
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1, Dom o powierzchni: '8Ą m', o wańości: 4 0O0,0O 7l

tytuł prawny: współwłasność
2, Mieszkanie o powierzchni: m 2, o wańości:

tytuł prawny:

3, Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: upraWa roś 1in , powierzchnia: 1,54 ha

o Wańości: 50 00O, O0 zł
rodzajzabudowy, zabudorra murol,\lana

tytuł prawny: wspó łwł a snoś ć

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym przychód idochód w wysokości: 2 659,28 zl

4, lnne nieruchomości:
powierzchnia: budvnek mieszklanv

o wańości, 2CO 0OO. OO zł

tytuł prawny:" wła snoś ć

lll.

1 . Posiadam udziały W spółkach hand|owych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podac liczbę i emitenta udziałów:

nie dotycZy

udziały te stanowią pakiet większy niż 1 0% udziałów w spółce: ni9 dotyczy

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

2. Posiadam udziały w innych spółkach hand|owych - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

nie dotyczy

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

M.
1 , Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

nie dotyczv
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akc1e te stanowią pakiet większy niż 10o/o akcji w spółce: nie docyczy

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

2, Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać |iczbę i emitenta akcji:

nie dotVcZy

Ztegotytułu osiągnąłem(ęłam) wroku ubiegłym dochód wwysokości: nle dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynaleznego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samoządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które
pod|egało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

nie doiVcZV

Vl,
,1, Prowadzę działalność gospodarczą (nalezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotVcZV
- osobiście: nie

-wspólnie z innymi osobami, n1e coŁyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nle dotyczy

2. Zarządzam działaInością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działaIności (należy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotVczy
- osobiście: nie dotyczy

-wspó|nie z innymi osobami: .e do, v ,, v

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

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): ni" dotyczy

-jestem członkiem zarządu (od kiedy), nre dotyczy

-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nle dotyczy

-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)' nie dotyczy

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

Vlll.

lnne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej |ub zajęć, z podaniem

kwot uzyskiwanych z kazdego tytułu:

umowa o pracę - 59 215,1azL
. rowa Z' ecen_d - l5B0, O0 z1

umovra o pracę małżonki- 36 910,68 zl
1rmóWa żlecenia małżonki- 480,00 zł

lx
Składniki mienia ruchomego o wańości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów

mechanjcznych na|eży podać markę, model i rok produkcji):

skoda fabia 2001r.

x
Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciąnięte kredyty i pożyczki

oraz warunki, na jakich zostały udzie|one (wobec kogo, w związku z jakim zdazeniem, w jakiej

Wysokości): nle dotyczy

o WWW,signform,pl sp ż o,o., e-mai ] BoK@signform pl, te]./fax, (0-22) 626 92 95, (a-22) 626 92 97 /77



Powyższe oŚWiadczenie składam świadomy(a), iź na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie
nieprawdy lub zatalenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

5o.--4 Vi 121 2ozl'
(miejscowość, data)
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