
1-

oSwmnczENrE MAJATKowE
radnego gminy

........Kolbuszowa......., dnia ...28. 0 4.20 19..... r.
(miejscowoSC)

Uwaga:
L. Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowiqzana jest do zgodnego z prawd4, starannego

i zupelnego wypelnienia katdej z rubryk.
2. Jeteli poszczegrilne rubryki nie znajduj4 w konkretnym prrypadku zastosowania, nalety

wpisad "nie do8czy".
Osoba skladaj4ca o5wiadczenie obowi4zana jest okreslid przynaleLno5d poszczeg6lnych
skladnikriw majqtkowych, dochod6w i zobowiyzafi do maj4tku odrgbnego i majqtku
objgtego malzeflsk4 wsp6lnoSci4 maj4tkow4.
OSwiadczenie maj4tkowe dotycry maj4tku w kraju i za granicq.
oswiadczenie maj 4tkowe obej muj e r6wnie t w ierzy telnosci pienigine.
W czgSci A oSwiadczenia zawarte s4 informacje jawne, w czgsci B zaS informacje
niejawne dotyczqce adresu zamieszkania skladaj4cego oSwiadczenie oraz miejsca
Or:o:.nt, nieruchomoSci.
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CZ4SC A

J a, nizej podpisany(a), .............................Michal Karkut.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

urodzony(a) ............26.05.1981 ..... w.......Kolbus2owej...............

Brammer S.A
(miej sce zatrudnienia, stanowisko lub fu nkcj a)

po zapoznaniu sig z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
dzialalnoSci gospodarczej przez osoby pelni4ce funkcje publiczne (Dz. U. 22017 r. po2.1393)
oraz ustawv z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oSwiadczam, 2e posiadam wchodz1ce w sklad malZeriskiej
wsp6lnoSci maj4tkowej lub stanowi4ce m6j majqtek odrgbny:

I.
Zasoby pienigZne:

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie polskiej:

38 000 zl

- Srodki pienig2ne zgromadzone w walucie obcej:

........nie dotyczy.....

- papiery warto6ciowe : ......................nie doty czy .....

.. na kwotg: ................

I
1. Dom o powierzchni: m2, o wartoSci: .........250 000 zl
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tytul prawny: ................wlasnoSd

2. Mieszkanie o powierzchni: ......... ..m2, o warto6ci:

tytul prawny: ..............................nie

dotyczy.....

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: ..............rolne........... ...., powierzchnia: ......1,2073 ha...........

o wartoSci:...........50 000 21........

rodzaj zabudowy: .........dom j ednorodzinny................

tytul prawny : .... :.................wlasno36............

Ztego tytutu osi4gn4lem(gtam) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci:

4. Inne nieruchomoSci:

powierzchnia: .......................nie doty c2y.....

o wartoSci: .........nie dotyczy

t1.tul prawny: ......................nie doty czy

III.
Posiadam udzialy w sp6lkach handlowychzudzialem gminnych os6b prawnych lub

przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestnicz4 takie osoby - naleiry poda6 liczbg i emitenta udziaN6w:

...nie dotyczy

udzialy te stanowi4 pakiet wigkszy ni? 10Yo udzial6w w sp6lce: nie dotyczy

Ztego tytulu osiqgnqlem(Elam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: ........nie dotyczy

IV.

1 .Posiadam akcje w sp6lkach handlowych z udzialem gminnych os6b prawnych lub
przedsigbiorc6w, w kt6rych uczestniczq takie osoby - nalely poda6 liczbg i emitenta

akcje te stanowi4 pakiet wigkszy niZl0o/o akcji w sp6lce:

.........nie dotyczy.....

Ztego tytutu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .......................nie
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dotyczy.....

2. Posiadam udziaNy w innych sp6lkach handlowych - naleLry poda6 liczbg i emitenta akcji:

.....nie dotyczy.....

Z tego tytufu osi4gn4lem(glam) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci:... .

..... nie dotyczy.....

V.
Nabylem(am) (nabyl m6j malZonek, z wyl4czeniem mienia przynalentego do jego majqtku

odrgbnego) od Skarbu Pafstwa, innej paristwowej osoby prawnej, jednostek samorzqdu

terytorialnego, ich zwiqzklw, komunalnej osoby prawnej lub zwr4zku metropolitalnego

nastgpuj4ce mienie, kt6re podlegalo zbyciu w drodze przetargu - naleiry podai opis mienia i datg

nabycia, od kogo:

.nie dotyc2y................

vI.
1. Prowadzg dzialalnoSd gospodarczq,(nale?y poda6 formg prawnQ i przedmiot dzialalnoSci):

.nie dotyc2y................

- osobiScie nie dotyczy

- wsp6lnie z innymi osobami nie dotyczy

Ztego tytutu osi4gn4lem(Ela-) w roku ubiegtym przych6d i doch6d w wysokoSci: ....................

.....nie dotyczy.....

2. Zarzqdzam dzialalnoSciq gospodarcz4 lub jestem przedstawicielem, pehromocnikiem takiej

dzialalnoSci (nale?y poda6 formg prawnq i przedmiot dzialalnoSci):...

................nie dotyczy.

- osobiScie

- wsp6lnie z innymi osobami

Ztego tytulu osi4gnqlem(glarn) w roku ubiegtym doch6d w wysokoSci: .............

.......nie dotyczy.....

vII.
1. W sp6lkach handlolvych (nazwa, siedziba sp6lki): ............nie dotyczy.....

-jestem czlonkiem zarz4du (od kiedy): ........nie dotyczy.....



-jestem czlonkiem rady nadzorczej (od kiedy): ..............nie dotyczy

-jestem czlonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..........nie dotyczy

Ztego tytulu osi4gn4lem(Elarn) w roku ubieglym doch6d w wysokoSci: .........nie dotyczy..

VUI.
Inne dochody osi4gane z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnoSci zarobkowej lub zajg6,

z podaniem kwot uzyskiwanych zkuhdego tytulu:.

- zatrudnienie Brammer.S.A 56631,28 zl

- dieta sottysa i radnego 5373,752|',

- urnowa z Urzqdem Miejskim 6767,2O2|'

- umowa Rejonowy Zwiqzek Sp6tek Wodnych 336,31. zi

IX.
Skladniki mienia ruchomego o warto6ci powyZej 10 000 z\otych (w przypadku pojazd6w

mechanicznych naleZy poda6 markg, model i rok produkcji):..

.............nie dotyczy

x.
Zobowiqzania pienig2ne o warto6ci powy2ej 10 000 zlotych, w tym zaciqgnigte kredyty

ipoiryczki oraz warunki, na jakich zostaly udzielone (wobec kogo, w zwiqzku z jakim

zdarzeniem, w j akiej wysokoSci) : ................

.....nie dotyczy



Powy2sze oSwiadczenie skladam Swiadomy(a),i2napodstawie art.233 $ I Kodeksukarnego
za p o danie nieprawdy lub zataj enie prawdy gr o zi kar a p o zbawieni a wo lno 5c i.

(podpis)(miejscowoSC, data)


